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ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K. ŠV. 
JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

“DARBININKAS” 
eina utaminkais, ketvergais 

ir subatomis 
Metams $4.00
Bostone ir apylinkėj m. $5.00 
Užrubežyj metams $5.00

“DARBININKAS, ” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

TeL So. Boston 620.
KAINA 5 CENTAI

Lietuvos pirklyba
su Anglija.

SVARBIOS ŽINIOS.
London, sausio 7. — Odessa, 

kaip Centrai News telegrama 
skelbia, nebus atiduota bolše
vikams be mūšio. Pranešama, 
kad gen. Schilling skubiai da
ro gynimo prisirengimus.

Iš Stockliolmo pranešama, 
jog Nikolai Lenin, Rusijos 
bolševikų premieras, padarė 
naują taikos pasiūlymą alijan- 
tams. Tą pasiūlymą gabena 
Londonan pulk. Tallents. Kaip 
Estonijos laikraščiai skelbia, 
tai bolševikai pasižada panai
kinti terorizmą ir revoliuciji- 
nius tribunolus. Bet Anglijos 
užsienio reikalų ofisas skelbia, 
jog pulk. Tallents grįžta iš Pa- 
baltiko be jokių oficialių ryšių.

Pienai išdirbti finansavimui 
pirklybos su Estonija, Latvija 
ir Lietuva. Šiandie pienai bus

paduoti valdžios užgyrimui. 
Sulyg to pieno, tai kiekvienoj 
minėtų valstybių kartu su val
džia būti) įsteigta po banką, 
panašų į Anglijos banką. Pie
nuojama sutartis eksploatuoti 
miškus ir gabenti rąstus į va
karines valstybes. Jei sutar
tis įvyktų, tai kelios pirmos 
klesos pramoninės firmos, ku
rios dabar dykauja tuoj būtų 
atidarytos.

Iš Maskvos bevieliu telegra
fu pranešama, jog Taganroge 
tarpe didžio bolševikų paimto 
grobio yra didelių Anglijos ar- 
motų ir tankų. Taigoj, į ry
tus nuo Tomsko, raudonieji 
paėmė 87 lokomotyvus, 1800 
vagonų, kelis bronimotus trau
kinius, 20 šešių colii) armotų 
ir daugybę visokios kitokios 
karinės medžiagos.

POLITIKOS ŽINIOS.

Anglų bankininkas Kaune.

XI. 30. Į Kauną atvažiavo 
Anglų bankininkas įgaliotinis 
bankieris p. Fortingtonas, ku
ris mano baigti finansinių rei
kalų pasitarimus, pradėtus su 
p. M. Yču Londone. Galima 
laukti, kad šie pasitarimai bus 
išrišti mūsų naudai. Be to, at
važiavo Santarvės politinės 
misijos Baltijos kraštams 
fas pulkininkas Taletis.

PUNSKAS.

ŽINIOS Iš LIETUVOS*..■ ai- - - -  . j
kad jų karininkai labai blogai 
elgiasi su kareiviais, 
ko:
ną, o toliau, kaap ims labiaus 
šalt, tai ateis : r po dešimt. 
Šiomis dienomū 
vienas oficieris 
klausęs žmonių: “Ar pas jus 

•būna dar šalčia Žmonės at
sakė: “Dabar ■ ai tik baikos, 
juokai—ne šaltiį.” Lenkų 0- 
ficieris nuplėšė nuo savęs pa- 
gonus, metė viską sakydamas': 
“Kam mums va^gt dėl ponų 
reikalų,” o kareiviams pasakė, 
kad eitų, kur kas išmano. •

Jie sa-
“ Dabar atieinam po vie-

pasakoja, jog 
Merkinėj pa-

ai tik baikos,

Kįla klausimas kas kaltas. 
Trumpai atsakant kalti dvari
ninkai, kad nenorėdajo nusi
leisti, kalti darbininkai per- 
augštus reikalavimus pastatę, 
kalta valdžia, kad prie to lei
do prieiti. Gal didžiausia čio
nai bus kaltė valdžios, būtent 
buvusios Darbo ir Socialės 
Apsaugos Ministerija kad pa
skyrė į Vilkaviškį įgaliotiniu 
Plečkaitį, plačiai žinomą bol
ševiką ir leido taip ilgai jam 
tenai darbuotis. Štai tos dar
buotės ir pasekmės.

LIETUVOS LAISVĖS PASKOLA.

v se-

IŠ DARBININKŲ JUDĖJIMO

KOVON PRIEŠ BRAN
GENYBĘ.

Washington. — Geležinkelių 
darbininkų brolijos ir Ameri
kos Darbo Federacija sutarė 
stoti kovon prieš augštas kai- šių suvažiavime nutarta pri- 
nas. Griebsis kooperatvvio pir- imti prezidento Wilosnd Įfasiū- 
kimo, gaminimo ir distribuci
jos. Tai dabar šitie darbinin
kai nesivarvs prie reikalavimo 
algas pakelti ik išbandys šitą 
pragyvenimo nupiginimo bū
dą.

Minėtos darbininkų organi
zacijos nutarė tų priemonių 
griebtis po to, kaip valdžios 
‘ ‘ antiprofiteering campai gn ’ ’ 
nepavyko.

Svarbiausiu minėtų organi
zuotų darbininkų įrankiu bus. 
susijungimas su 
Pilnų pienų išdirbimui bus 
laikyta konferencija vas. 12-14

Cliicagoj. To judėjimo pirm, 
yra C. H. Gustafson Nebraska 
Farmers’ Union rezidentas.

Columbus, O. — Angliaka-

_____________ ’
Centralinis Lietuvos Laisvės kuri buvo nurodyta išsiun- 

Paskolos Komitetas.

Centralinė Lietuvos Laisvės 
paskolos įstaiga, arba raštinė 
jau galutinai likosi suorgani
zuota ir darbininkai pastaty
ti. Centraliniam ofisui nusam
dytas visas namas iš aštuonių 
kambarių. Du kambariai pa
skirti ofisui, po vieną kamba
rį gyvenimui užima p. p. Vi
leišis, Majoras Žadeikis, ir 
kun. J. Žilius. Tris kambarius 
užima perkelta iš AVashingto- 
no karinė misija, kuri juose ir 
gyvena.

Visas parankumas yra ta
me, kad visa misija, visi mi
sijos nariai ir gyvena ir dir
ba ant vietos, kartu, kas labai 
gerai atsiliepia ant pačio dar
bo ir tvarkos.

čiant subskripcijos knygutes. 
Tvarka ir aiškumas turi būti 
pirm visko'. Apart to atkrei
piame ypatingą atydą dar štai 
ką: *

1) Nepriimkite tuos Suv. 
Valstijų bonsus, kurių procen
tiniai kuponai jau nukirpti už 
1920 metus ar ir ateinančius 
metus. Toki bonsai turi mažą 
vertę ir jų negalima išmainy
ki ant pinigų.

2) Kiekvieną kartą kaip 
žmogus užsimoka dalį pinigų 
už boną, jis iš rinkėjo turi 
gauti vis naują laikinąją kvi
tą. Taip-gį kiekvieną kartą 
turi būti išpildytas vis naujas 
duplikatas ir kartu su pinigais 
pasiunčiamas centram

(Duplikatus be pinigų ne
siųskite centran, tas tik su
teiks daug bereikailngo darbo. 
Kiek yra ant visų prisiunčia-' 
mij duplikatų sužymėta 
gų, tiek tame pačiame 
turi būti ir pinigų).

3) Čekius ir “Money
rius” nerašykite įvairiais var
dais, nes negalima paskui iš
keisti. Visuomet čekius ir 
“money orderius” rašykite 
vardu: “Lithuanian Mission,” 
ir pasiųskite centro raštinėn: 
Lithuanian Mission,-257 West 
71 St., New York, N. Y. (Pir
ma kol ofisas buvo nenusam- 
dytas, antrašas buvo ant 
“boxo/ bet dabar parankiau 
siųsti raštinėn). 1t K 

Kas Veda Visą Darbą.

Visas darbas bonų pardavi
nėjime yra po artimiausia 
priežiūra Finansinės Misijos, 

alima an^ j°s var(^° dedami bankon 
I pinigai, ji samdo1 reikalingus

TAURAGĖ.
Vokiečiu kariuomenė Taura

gę užėmus pridarė ūkininkams 
daug nuostolių. Ėmė arklius, 
karves; grūdus, kas tik pa
puolė, ypač skaudžiai nuken
tėjo nuo vokiečių ir bermonti
ninkų Valdžios valdomas Tau
ragės dvaras. Čia vokiečiai ne 
tik kad išpiovė karves, sušė
rė nekultus sėklinius dobilus,

VILKAVIŠKIS.Kaip lenkai daro valdžią 
pagrobtoj Lietuvoj.

Lapkričio 21 d. atsiuntė į 
Punską (Seinų ap.) 35 
žandarus sušaukt seniūnų (šal- 

Ityšių) susirinkimo. Žandarai 
išsisklaidė po sodžius ir suėmę ‘ 
seniūnus, kuriuos tik pasise-' 
kė sugaut (dauguma suspėjo 
pasislėpt), parsivežę į Punską 
į sueigą. Čia jiems paaiškino, 
kad jie turėsią klausyti lenkų 
valdžios ir vykint jos įsaky
mus. Pabaigę savo pamokslą 
žandarai pakišo žmonėms pasi
rašyt kažkokius protokolus ir 

1 popelius, bet suimtieji seniū- 
jnai vieni pasiteisino nemoka 
įrašyt, o kiti pasakė tiesiog, 
kad jie jokiai okupacijos val
džiai savo parašų nedavę ir ne
duosią. Matydarni nieko nepe- 
šią, lenkai žmones atleido ir 

1 “savivaldybių” ne
steigia!.. Visokius įsakymus

Vilkaviškio apskrity smarkiai 
pradėjo vežti javus į užsienį* 

į lenkų pusę, ir į Vo
kiečius.

Mieste duona buvusi po 40 nekultas* avižas, bet dar suar- 
kap., truputį atpigo iki 35 kap. 
Žmonės nerimsta, kad valdžia 
nesiima reikalingų priemonių 

j sulaikyti tam šmuglininkų
I darbui.

dė kurui keletą triobų. Reika
linga būtų, kad Vokietijos val
džia, kuri galų gale prisipaži
no prie tos kariuomenės, atly
ginti! ir josios padarytuosius 
nuostolius.

Pirmosios Kregždės.

Dar nespėjus įsteigti centra- 
linį ofisą, jau pradėjo plaukti 
soasįb'j soAnpiq zn iuSiuid 
bonus. Jau suplaukė į 50 tūk
stančių dolerių. Tas liudija, 
kad Amerikos lietuviai atjau
čia Lietuvos reikalams ir tik
rai gelbsti mūši) gimtinei.

Bet visiems gerai žinoma, 
kad dabar Lietuvai labai rei
kalingi pinigai. Todėl tuos su
rinktus pinigus Finansinė Mi
sija nelaiko sudėjus čia į ban
kas, bet jau pasiuntė Lietu
von. Jau likosi pasiųsta kab- 
legramu Lietuvos valdžiai du 
milijonai auksinų. Tik pamą
stykite, au milijonai auksinų. 
Su tokia suma Lietuvos val
džia gali nors pačias reikalin
giausias išlaidas išmokėti.

Jei jau į dvi, tris dienas 
tiek surinkta, tai ar g; 
abejoti, kad amerikiečiai su-p - / - ... .v.~ .
dės reikalinga suma pinigų, darbininkus, ji viską prižiūri, 
NEGALIMA! Tik reikia, kad- viską kontroliuoja. Amen-

gelbsti tame darbe. Lietuva

pini- 
laiške

Orde-

PANEVĖŽYS.
Panevėžio Lietuvių Katali

kių Moterų Draugijos Komite
tas aukoms rinkti kareiviams 
esantiems fronte ir ligoninėse 
surinkęs dovanas iš savo apy
linkės ir gavęsr-der atsiųstas 

.dovanas iš Naujamiesčio, Lin- 
■ kavo ir kitur, lapkričio 9 d. 
j 1919 met. įgaliojo vieną atsto- 
j vą iš savo Komiteto drauge su 

... „___ viena naujamiestiete nuva-
vykdo patys legionmkai, žan- žiuoti į frontą ir išdalint ka- 

1 darai ir jų partizanai. Jie skir-; reiviams dovanas.
Delegatės, nuvažiavusios į 

Įlaukę ir Įlukštą, išdalijo mū
sų broliams karžygiams šiuos 
daiktus: marškinių 141, kel
nių 160, pirštinių 113, kojinių 
69, rankšluoščių 475, autų 114. 
Be skalbinių nuvežta dar laši
nių, sūrių, pyragų, tabako ir 
kitko.

(Kauno “Lietuva”)

MARIAMPOLĖ.

Ūkininkai norėtų įsitaisyti 
verpimo mašinas, tik visa bė
da kad nėra kas jiems padė
tų.

lymą susitaikinti su kompani
jomis ir atšaukti streiką. Už 
priėmimą balsavo 1639 prieš įauriau 
221. Unijų viršininkai kalbė- ° 
sis su prezidento komisija a- 
pie išlygas.

~ ,v stosi po sodžius ir prižiūri rėk- į
Teisybes Departamentas, iš- vįzįcįjos eigos. Žvikelių kai- 

davė iv arrantą suareštuoti ir m0 gyventojams įsakyta supil-
vizicijos eigos. Žvikelių kai-

*■ y

deportuoti Martensą, Rusijos 
bolševikų ambasadorių. Bet 
jis dingo ir Nuorteva, finų 
bolševikų atstovas, pranešė 

farmeriaiš. r Atty Gen. Palmer, jog Mar- 
tens atsiras, jei senato komi
sija norės jį matyti.

v —

IŠMETĖ SOCUALISTUS.

New Yorko valstijos žemes
nysis legislatūros butas priėmė 
rezoliuciją, kuria išvaro soci- 
jalistus iš tos įstaigos. Gi tos 
valstijos legislatūros žemes
niajame bute yra 5 ocijalistai. 
Už socijalistų išmetimą balsa
vo 140, prieš 6. Rezoliucijoj 
sakoma, jog Amerikos soci
jalistų partijos suvažiavime 
Chicagoj rugpj. m. pereitų 
metų nžgirta Rusijos bolševi
kų valdžia ir išreikšta jai so
lidarumas ir partijos nariai 
pasižadėjo veikti, kad kelti 
tarptautinę socijalistų revoliu
ciją. Tokiu būdu socijalistų 
partija užgiria komunistų in- 
ternacijonalą, kurs skelbia ko
vą ir prievarta nuvertimą da
bartinių valdžių. Iš to išeina, 
kad socijalistai negali dviem 
ponam tarnauti — būti kartu 
ištikiimems valstijos konstitu
cijai ir savo partijos princi
pams.

Socijalistai-atstovai pasakė, 
jog tasai legislatūros pasielgi
mas rodąs kapitalistų sąmoks
lą.

Tai bus auksinis jubiliejus 
Standard Oil kompanijos.

KAS NORI LIETUVOS 
“DARBININKO.”

Nesenai esame gavę Kauno 
“Darbininko” No. 1. Dabar 
tik ką gavome No. 3 penkis eg
zempliorius. Kiekvienas ame
rikiečių indomauja tuo laikra
ščiu. Kaikurie galės gauti. 
Anuos gautus numerius par
duosime po $1.00 ir gautus pi
nigus tuoj pasiųsime į Lietuvą 
to laikraščio parėmimui.

Tai-gi kas norite Kauno 
“Darbininko,” atsiųskite do- 
larinę. Gal atsišauks daug ir 
neužteks dabar gautų. Bet nė
ra abejonės, kad bile diena 
ateis daugiau ir visiems už
teks. Tik siųskite dolarines. 
Tuomi paremsite krikščionių 
demokratų laikraštį ir gausite 
jų organo ekz.

L. D. S. KALENDORIUS 
1920 Metam s

ti 60 centnerių rugių ir to įsa
kymo vykinti atėjo 30 legio- 
ninkų. Į kai kuriuos kaimus 
eina būriais ir daro ‘ ‘ rekvizici
jas” savo badui pasotinti. Re
kvizicijas daro daugiausia na
ktimis. Žmonės baisiai yra į- 
pykę, spiečiasi būriais, gink
luojasi kuo gali ir ginasi. Lau
kuos stato sargybą, kuri pama
čius besiartinant plėšikus,duo
da gandą (kaip senovėje dary
davo). Gyventojai, gavę ži
nią, subėga iš kelių kaimų ap
siginklavę kuo kas galėdamas 
ir gina savo turtą ir gyvatą. 
Lietuviai baisiai kenčia nuo 
visokių nudriskėlių partizanų. 
Partizanai, tai visokie vietos turinčių gyventojų. Santikiai 
valkatos, kurie gavę ginklą ir 
pripūsti lenkų šovinizmo elgia
si tiesiog negirdėtai. — Žmo
nės neturi jokios mokyk
los visoj apygardoj. Lie
tuviškų laikraščių ne
galima nė parodyti. Nesenai 
suėmė dvi mergeles: Geležiutę 
ir Didžiulytę, kurios buvo at
vykusios į Kauną ir parsivežė 
lietuviškų laikraščių. Jos nu
teistos 9 mėnesiams 
kalėti. Lietuvių atsišauki
mus norimis skaito ir patys 
partizanai: taip andai perskai
tę atsišaukimus “Zolnierž 
polsk arm.”, “Bracia legionis- 
ci” ir tt., metė ginklus ir pa
bėgo.

D A T N A V A.

Įsteigtoje vidurinėje Žemės 
ir miškų ūkio mokykloje ne
žiūrint į sunkų susisiekimą jau 
prisirinko kelios dešimt moki
nių, reikia tikėtis kad išvijus 
vokiečius iš Lietuvos, mokinių 
skaičius, turės žymiai padidėti, 
nes liuosai į Datnavą galės at
vykti ir tie, kurie buvo Že
maičiuose, anapus Šiaulių, bū
tų gera kad mokyklos vedėjai 
šią žiemą po Kalėdų dar kartą 
priimtų mokinius į mokyklą ir 
apie tai laiku praneštų visuo
menei.

(“Ūkininkas”)

>• I

VILKAVIŠKIS.

Darbininkų Streikas.

Gal nei viename Lietuvos 
apskričių nėra tiek daug dva
rų kaip Vilkaviškio apskrity
je. Paprastai kur daugiau dva
rų ten ir didesnis žmonių skur
das, ten daugiau mažai pasi-

tarp dvarininkų ir ordinarnin-

LENKAMo SMŪGIS.
Lenkų markė sausio 7 d. š. 

m. buvo taip žema, kad už 90c. 
galima buvo gauti 100 lenkiš
kų markių. Taip žemai ne- 
kuomet ikšiol dar nestovėjo. 
Pernai apie šį laiką už 100 len
kiškų markių reikėjo mokėti 
net apie $10.00.

Lenkijos finansus ardo 
ras su Lietuva ir kitais

kų paskutiniu laiku darosi kas-! mynais, kuriuos lenkai 
......................  pagrobti.

ka- 
kai- 
nori

NEMUNAITIS,

New Yorko gubernatorius 
Smith sutiko priimti Airijos 
prezidentą De Valerą, kurs 
sausio 21 d. atvyks į Albany, 
N. Y. sakyti prakalbą.

Subatoj sausio 10 d. New 
Yorke bus didelis balius mili. 
jonierių pralobusių iš žibalo.

Siųskite užsakymus dabar — 
tuojaus. Kaina 25 centai.

Šis KALENDORIUS pa
puoštas puikiais iš Lietuvos 
atvežtais paveikslais, naudin
gais straipsniais, eilėmis, mar
gumynais ir tt.

“Darbininkas,”
244 W. Broadway, A / : _

So. Boston, Mass. valgyt is apsirengt, taip-pat,

Alytaus apskr.

Kasdien beveik ateina 
Merkin ė. s po vieną le- 
gioninką, kurie prašosi, kad 
juos Milicija pristatytų į Aly
tų. Jie atsineša su savim 
ginklus ir skundžiasi, kad len
kai jiems visai menkai duodą

iš

kart labiau įtempti: darbinin
kai stato vis naujus reikalavi
mus, o dvarininkai nenori nu
sileisti. Ypač tie santikiai ne
normalūs buvo tarp ordinar- 
ninkų ir dvarininkų Vilkaviš
kio apskrity, nesusipratimai 
ir bruzdėjimai ėjo per visą 
darbymetį ir galop rudeniui 
atėjus pasiekė augščiausio lai
psnio, priėjo prie streiko. Dau
gumoje dvarų darbininkai me
tė darbą nežiūrint štai kad ja
vų valymo darbai gulte guli, 
neleizdami nei vieną dieną ati
dėlioti! Tokiu būdu paliko 
daug javų, bulbių, runkelių ne
valytų. Staigu ir netikėtai 
užėję šalčiai pagadino nenuva
lytąjį derlių, nuostoliai dide
li, ir Vilkaviškio apskritis ku
ris taip daug duodavo duonos 
kitiems apskritims, šį rudenį 
turėjo daug nukentėti. Žino-

Bridgewater, Mass. 
kriminalistą bepročių prieg
laudos pabėgo trys pacientai.

Iš

Chicagoj rusė Amazar, garsi 
dainininkė, apskundė rusą Ba- 
klakovą, ir-gi garsų daininin- liai (guzikučiai) 
ką, kad jis esąs nepageidau
jamas pilietis. Apskustasis 
buvo suimtas. Bet pasirodė, 
kad ji ir-gi intarta ir buvo su
areštuota.

visi pirktų po boną mažiausiai j ^os lietuvių veikėjai jai pri- 
už1 100 dolarių. Tik ir priau- gelbsti tame darbe. ------
ganti vaikai ims bonus po 50 J11®? isali°ja> jje. iy veikia be 
dolerių, gi lietuviui nepasko
linti 100 dolerių savo kraštui. 
Tik visi imkime nemažiau, 
kaip už 100 dolarių ir Lietu
va bus sustiprinta.

Reikalingiausios Infor
macijos.

Jau nekuriose kolonijose su
sitvėrė kolonijų stotįs arba 
komitetai pardavinėjimui Lie
tuvos bonų, bet tik keli, o kur 
šimtai kolonijų. Pasiskubin
kite!

Kur tiktai iš visų vietinių 
organizacijų komitetas susi
tvėrė tuojaus sekretoriai pri
valo pranešti centran apie to
kią stotį. Turi būti pranešta 
sąstatas stoties veikėjų ir kiek 
reikia pasiųsti subskripcijos 
knygučių. Kartu su knygu
tėmis bus pasiunčiami ženkle- 

ir kitokios 
informacijos.

Kur jau stotys susitvėrė, 
subskripcijos rinkėjų ir stočių 
iždininkų prašome, labai pra
šome, prisilaikyti tos tvarkos,

jokių kitų tarpininkų.

Darbo Pasekmingumas.

Darbo pasekmingumas dik- 
čiai priklauso nuo agitacijos. 
Todėl visi veikėjai kolonijose 
stengkitės varyti kodidžiausią 
agitaciją. Kur reikės kalbėto
jų, kreipkitės į centro rašti
nę, kas bus neaišku, klauski
te centro paaiškinimo. Į di- 
desniąsias kolonijas žada atsi
lankyti patįs misijos nariai, ir 
jei kolonijos kur mano jiems 
surengti priėmimą, privalo 
kreiptis į centro raštinę, kad 
tą viską sutvarkius, suruošus 
paeiliui, kad nesigaišintų nei 
laiko, nesiaikvotų nei lėšų.

Apie paskolos bėgį mes kas 
savaite laikraščiuose praneši
me, ypač stočių viršininką 
prašome į tai atkreipti atydą.

Visokiuose paskolos reika
luose ir visuomet kreipkitės 
šiuomi antrašu:

LITHUANIAN MISSION,
257 West 71 Street,

New York City.

C < DARBININKO” PRENU
MERATA NUO NAUJU 

METŲ 1920 . 
KETURI DOLERIAI.

Užrubežyje
Penki Doleriai.

Ar jau užmiršai savo tėvus,
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James M. Keyes
Advokatas

ma tai turės negeistinų pasek-i brolius, seseris arba artimuo- 
mių paties Vilkaviškio apskri- sius?
ties gyventojams ypač bėdnuo-
menei, ne be Įtakos pasiliks ir kad jiems neužrašai naudingą 
į visos Lietuvos maitinimo 
klausimą.

Kuo jie prastesni už kitus,

darbininkų laikraštį “Darbi
ninką”?

350 Broadway, So. Boston,Mass
TEL. SO. BOSTON 212 OE SO. BOSTON 600.

JEIGU VIENAS UMMTAS SAUK KITA- 
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ABUDU ŽIOPLI.

MARGUMYNAI

Eržvilko Purškus, sykį pavasario metu vaikščiojo po 
vištininką, ir užmatė, kaip pereklės vištos gūštoje vištukai 
išperėti lukštą prasikalę lenda iš kiaušinio. Atbėgęs pas pa
čią ir pasakoja:

— Tik ir stebėtina. Žiūriu, vištukas prasikalęs lukštą 
ir lenda gyvas laukan.

— Et. Tu žioplas ir tiek. Juk žinai, kad gyvas vištu
kas nebebus lukšte. Bet stebėkis, kaip jis pirma į kiaušinį 
įlenda?..

Paklausė Purškienė.
— Nu, juk ir tu nežinai... — Atkirto Purškus.
— Dabar esava abudu žiopli...s

J. V. Kovas.

PAS DANTŲ GYDYTOJĄ.
Ragaišių Česnakini, labai suskaudėjo dantį. Žmogelis 

šią bėgęs, tę bėgęs, dantį gėlus nepaliauja ir gana.
Patarė kas nueiti pas dantų gydytoją, duoti ištraukti, tai 

geriausia gyduolė. a
Česnakius taip ir padarė.
Bet kad Česnakiui dantį traukė, tai jis taip dikčiai rė

kė, kad visi esanti pas gydytoją dantų ligoniai išbėgo, nusi
gandę ir manydami, kad netikęs esąs gydytojas, kad žmo
nes taip rėkina.

Kada dantį ištraukė, Česnakius klausia kiek reikalaus 
už darbą.

— O kiek ponui gydytojui dabar už darbą?
— Dešimts dolerių. ............
— Oi, je. Taip brangiai. — Nusigandęs pasakė Česna

kius.
— Paprasta kaina už dančio ištraukimą imu tik du do

leriu, bet kad tamista labai rėkiau o visi čia susirinkę žmo
nės su skaudamais dantimis išbėgiojo, iš tos priežasties nu
sigandę, būk tai mano priežastis privedė prie tokio didelio 
riksmo, tai turi brangiau užmokėti, kaipo man atlyginimo. 
— Gydytojas atsakė.

— Rėktum ir tamista, jei aš tau imčia dantį traukti. — 
Pridūrė galvą linguodamas Česnakius.

J. V. Kovas.
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KELIONĖ TRUKIU BE TIKIETO (BILIETO).
Jau tai vis senas laikas ir nuo šio atsitikimo.
Tarpe Virbaliaus ir Kauno ant vienos gelžkelio stoties, 

sykį buvo šitokis atsitikimas.
Kelios minutės praėjo, nuo atsitraukimo trūkio, kuris 

nusirito linkui Kauno; tuo tarpu prie stoties ant “platformos” 
pastebėjo kas užmirštą didelį našulį. Pamatę stoties sargai, 
priėję žiūrinėjo, kas tai galėtų būti; įsidrąsinę, pradėjo na
šulį čiupinėti, ir užčiuopė našulyje gyvą daiktą, nes tuomet 
pradėjo krutėti. Nusigando visi iš tokio radinio, ir kas grei
čiausiai davė žinią stoties viršininkui. Viršininkas atėjęs taip- 
pat nedrįso eiti artyn našulio. Liepė pašaukti žandarus ir 
dragūnus, kad tikrai ištirti kas yra našulyje. Beregint, tuoj 
pribuvo pašauktieji. Viršininkas liepė atrišti našulį, bet pri
sakė dragūnams ir kitiems, kad visi būtų prisirengę šauti, 
ar durti, jei bus regimas pavojus. Visi sustojo ratu aplink 
našulį, laiko atkišę šautuvus, durtuvus, revolverius, ir lau
kia ant ko čia užsibaigs. Vienam prisakė atrišti našulį. 
Nutyko visi. Tėmija kaip prieš didžiausią pavojų. Daugiau 
baimės kai visko.

Atrišo našulį ir štai iš našulio išsirito mergina. Visi nu
stebo ir juokais pasileido.

Pradėjo jos klausinėti apie atsitikimą; kas ją įrišo į tą 
našulį, o ji pasakojosi savo nuopuolį:

Ji, esanti iš Kalvarijos, ir su virš trejus metus mylėjo’- 
si su kokiu ten, dragūnų pulko paoficieriu, kuris tą laiką 
Kalvarijoj kariuomenėj tarnavo. O kad jis jau atsitarnavo 
kariuomenėj, važiavo į savo tėvynę (net buvęs iš Tomskos 
rėdybos). Kaipo kareivis, neturėjo pinigų jai už tikietą už
mokėti. Jis ją norėjęs palikti, bet ji labai verkus, tad ka
reivis sumanė surišti į našulį ir tokiu būdu ją be tikieto par
sivežti namon. Ji ant to sutiko, ir dėlto davėsi tai, pada
ryti. O mat kareivio būta netikra meilė, ir jis ją ant stoties 
surištą našulyje paliko.

Visi gardžiai pasijuokė. Mergina nuėjo savais keliais, o 
stoties sargai išsiskirstė, kai po didžiausiai kovai.

Šis tai nors nepermalonus atsitikimas, bet vis-gi yra 
geras pamokinimas mūšų mergelėms, ypač miestuose gyve
nančioms, kur tenka su visokiais ištvirkėliais susidurti.

O antras, prasergėjimas; kad mūsų merginos turėtų 
daugiaus atkreipti atidos į savo jaunystės silpnas dienas, ir 
daugiau sutvarkyti savo dorą. Gal, kad neviena jau ap
raudojo tokiu būdu praleistą savo brangų jaunystės laiką.

Buvo tai kitą syk taip, kuomet po mūsų tėvynę Lietu
vą valkiojosi visoki svetimtaučiai ištvirkėliai, ir temdino vi
sokiomis nedorybėmis mūsų šalį.

Yra viltis, kad mūsų Brangi Tėvynė Lietuva atgaus sa
vo liuosybę; lietuviai mokės prašalinti tokius negeistinus at
sitikimus, ir užklestės tarp Lietuvo žmonių, tarp jaunimo do
ra, nekalti žydinti darbai, ir pražus visi nedori atsitikimai 
ir nedorybės. Ką Dieve duok!

J. V. Kovas.

VISŲ METŲ ISTORIJA. 
Monologas.

Begu kam taip atsitiko kaip man, kuomet aš sumaniau 
apsivesti, tai yra permainyti jaunas dienas į luomą moterys
tės.

Ištisai, ištisus metus tuom buvau užimtas, o dabar jau 
ir vėl nei šioks, nei toks pasilikau.

Paklausykit:
Sausyje. — Su mergina pradėjau pasipažinti.
Vasaryje. — Jau ją pamylėjau, kaip niekas daugiau ne- 

ga’ėjo.
Kovo mėnesyje. — Jau viską apsvarsčiau ir prie apsive

dimo prisirengiau.
Balandyje. — Ištikrųjų apsivedžiau.
Gegužyje. — Jau pavargau, ir mažai spėką man beliko.
Birželyje. — Viso to gailėjausi, ką pirma padariau.
Liepos mėnesyje. — Jau pradėjo vysti rūtos ir rožės; ir 

kartu liūdėjo mano dienos.
Rugpjūtyje. — Prasidėjo kiekvieną dieną naminės aud

ros ir nesutikimai.
Rugsėjyje. — Apsirgau nerimio liga, ir apsirgo ji, am

žinatvės liga.
Spalyje. — Jau pradėjo ant visados atsisveikinti.
Lapkrityje. — Mirė, ir amžinai iš mano namų išvažiavo. 
Gruodyje. — Liūdnai gedėjau visą mėnesį; nes Adventų 

laikas buvo.
Ant Naujų Metų ir vėl naują gyvenimą pradėsiu. Tik 

nežinau, ar ir vėl bus toki laimingi.

v •

J. V. Kovas.
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SUSIPRATO. 
Dialogas.

Parašė J. V. KOVAS.

Petriutė ir Kastutė. Dvi kaiminkos mergelės. 
Veikiama bent kur.

PETRIUTĖ. (Viena stovi ir žiūrinėja laišką). Kaip gaila 
kad nemoku perskaityti. Šis laiškas gal bus, atsiųs
tas mano mylimo Kaziuko. (Varto). Vis galiu varty
ti, žiūrinėti, bet nieko nematau, nieko nesuprantu. 
Ar žiūrėčiau.į plytą, ar į tą laišką. (Pauža). A... 
kaip būtų gera, kad man kas jį perskaitytų. Gal 
daug svarbių dalykų rašo... Ne, vis negeri. Gal 
tokių daiktų rašo, kurių aš kitam negaliu pasaky
ti, o kits skaitydamas, tokiu būdu sužinotų mudvie

jų meilės paslaptis... Ne, ne... labai negerai. Kaip 
aš kvaila buvau, kad nesimokinau rašto, nors ir turė
jau progą, bet būdavo tą laiką taip praleidžiai ant 
kokių niekniekių, o mokytis pritingėdavau. Dabar 
matau kad būtų gerai, ir būtinas reikalas rašto mo
kėti, bet nemoku... Ėmus ir eičia mokytis... Tai 
kokia buvo mano kvailysta. Kitos mano draugės 
kaip eidavo vakarais mokyties, ir mane vadydavo, 
bet man buvo gėda dideliai mokytis; net anas dar ir 
pašiepdavau, pajuokdavau, kurios eidavo į vakarinę 
mokyklą. Jos be abejonės kad jau laiškus paskaito 
ir pačios parašo... Oi!.. kokia aš žiopla... Ėmus 
net ir suvalgvčia tą laišką, kad tik žinočia kas jame 
yra parašyta. (Mąsto).

KASTUTĖ (ateina). 0 ką-gi sveika čia veiki?
PETRIUTĖ (slepia laišką). Nieko. Taip sau dairausi, kad 

gražus oras.
KASTUTĖ. Tiesa, kad šiandien malonus oras. Kaip tik pa

sivaikščioti.
PETRIUTĖ. O kur sveika eini?..
KASTUTĖ (laišką rodo). Štai surašiau laišką pas savo Juo

zuką ir nešu įmesti į krasos dėžutę.
PETRIUTĖ. Kastutė moki ir rašyti!
KASTUTĖ. Taip, moku. Šią visą žiemą vaikščiojau vaka

rinėj mokykloj ir pramokau rašyti ir paskaityti.
PETRIUTĖ (į šalį). Va, ji man perskaitytų, bet nedrįstu 

prašyti. O antra, ji mano visas paslaptis sužinos. 
(Į Kastutę) Tik tau ir gerai kad pas savo mylimą 
Juozuką gali laiškus rašyti.

KASTUTĖ. Kaip retai sueinava, tad malonu nors per laiš
kus pasikalbėti. Jis rašo pas manę, aš pas jį. Gana 
ramu.

PETRIUTĖ. Sakai per laišką gali ir pasikalbėti?.. 
KASTUTĖ. Žinoma. Viską. Taip kaip suėjus kalbėtu

me!
PETRIUTĖ (į šalį). Oi kokia aš kvaila, kad nėjau moky

tis. Reikia prašyti jos, ji man perskaitys. (Į Kas
tutę) Klausyk sesute. Ar tu visokius laiškus gali 
paskaityti.

KASTUTĖ. Kokie tik nebūtų, bile lietuvių kalboje rašyti. 
PETRIUTĖ (į šalį). Duočia skaityti, bet paskui ji viską ži

nos apie mudviejų meilę. Žinau, kad Kaziukas, gal 
malonių ir meilingų žodelių nepasigailėjo prirašyti. 
Vai koks man vargas!.. (Į Kastutę). Gavau ir aš 
vieną laišką, gal nuo Kaziuko ar tik nebus.

KASTUTĖ. Ar jau jį skaitei?.. 
PETRIUTĖ. Taip. Jau atplėšiau.

tys.

KASTUTĖ.’ Ką-gi naujo rašo?
PETRIUTE (į šalį). Kaip dabar sakyti... (Į Kastutę). Taip 

jis daug naujo rašo. Aure — buvo rašęs, kad labai 
manęs pasiilgęs.

KASTUTE. O dabar?..
PETRIUTE (nedrąsiai). Dabar?.. Kad aš dar sesute ne

skaičiau to laiško. (Bodo)
KASTUTE. Dar neskaitei... Nuo mylimojo laiškutis ir taip 

ilgai iškenti neskaičius.
PETĘIUTE (pagauta). Būčia skaičius, bet... 
KASTUTE. Kas, bet?
PETRIUTE (į šalį). Ar reik prisipažint, ar ką, kad nemo^» 

ku skaityt. (Į Kastutę.) Tai-gi, neskaičiau dar ir 
gana.

KASTUTE. Kokia tu atkakli mergina, kad nenori savo my
limojo laišką pasiskaityti. Gal, mergei, numanai, 
kad gausi už ką nors vėjo....

PETRIUTE. Ne, nemanau tai. Jis niekad ant manęs nesi- 
bara. Labai gero būdo. Bet kad aš nemoku skai- 
tyti. Va, tai man ta ir bėda.

KASTUTĖ. Ar šitaip... Tai kodėl nėjai į vakarinę mo
kyklą, kuomet mes ėjome, būtum pramokus bent 
kiek. Ir aš pirma nemokėjau, bet šįmet lankydama
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BALTIMORE, MD. 
Pavyzdingiausia kuopa.

Šiame mieste šiuo laikotar
piu daugiausia darbavimuisi 
atsižymi tai L. Vyčių 19-ta kp. 
Kartas nuo karto rengia va
karus, nuo kurių pelną skiria 
geriems tikslams. Nepersenai 
buvo sulošta teatras naudai 
“Vyčio” spaustuvės. Rodos 
pavyko neblogiausia ir pelno 
turėjo. Bažnytiniame bazare 
vyčiai buvo pirmutiniai. Nau
dos padarė kelis syk daugiau 
negu kitos dr-jos į krūvą su
dėjus.

Vyčių kuopa pirmutinė pri
sidėjo prie L. R. K. rėmėjų už
simokėdama $25.00 ir gavo 
vardą kaipo labdario L. R. K. 
Tai dar ne viskas. Štai L. Vy
čių 19 kp. rengia vaakrą 10 d. 
sausio šv. Alfonso salėj 7:30 
vai. vak. tokį, kokio dar Bal- 
timorėj nei nebuvo. Tie, ku
rie nepribus tan vakaran, tai 
visą metą gailėsis, nes mergi
nos pirmą vakarą rengdamos 
padarys, ką tai nepaprasto. 
Pusė uždarbio eis L. R. K. rė
mėjų dr-jai, kita gi pusė dėl 
naujų vargonų, šv. Alfonso pa
rapijos.

(Į šalį) Šuva jį skai- 
Juk aš nemoku. (Į Kastutę) Gražiai surašy-

vakarais mokyklą daug pramokau. Duok aš tau per
skaitysiu laišką.

PETRIUTĖ Labai būt man malonu. Bet bijausi; jeigu ką 
rastum man tik vienai žinoti, paskui ir tu žinotum.

KASTUTE. Tai kaip tu manai?.. Nori kad aš skaityčia 
ir nežinočia ką skaitau...

PETRIUTE. Gal galėtum tu skaitydama ausis savo užsi
kimšti, kad negirdėtum ką skaitai.

KASTUTE. O... Imk tave galas. Dar jai daryk malonę 
ir savę kankykis. Nori, tai skaitau, nori ne. Bet 
aš dėl tavo laiško ausų neužsikimšiu.

PETRIUTE (į šalį). Ak Dieve! Dabar ji viską žinos. (Į 
Kastutę). Skaityk ką jau darysiu. Nors niekam 
nepasakok, jeigu ką rastum labai paslėpto.

KASTUTE. Man ten galvoj apie svetimus laiškus. Nei tru
putį neįdomauju. Vien tik noriu padaryti tau ma
lonę, kad susiprastum kad reikia mokytis rašyti. 
Matai kaip dabar tau nesmagu, ir bijaisi kad aš vis
ką žinosiu. Nebijok. Aš neesu kokia pliuškė; ne
pasakosiu niekam, jei ir rasčia ką tokio, kurs bū
tų reikalingas užtylėti, o vien judviem dviem tik 
reikalingas. Užlaikysiu tą paslaptyje.

PETRIUTĖ. Na, tai skaityk. Jau aš ištroškau žinoti ką 
jis rašo. (Duoda laišką).

KASTUTĖ. Ne. Dabar neskaitysiu. Matai čia gal kas gir
dės. O nuo mylimojo laiškas, vis gi yra svarbus. 
Ateik šį vakarą pas manę į namus, ir aš tau jį per
skaitysiu, tuomet niekas negirdės, ir nežinos.

PETRIUTĖ. Ačiū širdingai už gerą širdį ir už patarimus. 
Ateisiu šį vakarą.

KASTUTĖ. Bet dabar prižadėk, kad kitą metą, kaip tik 
prasidės vakarinė mokykla, kad eitum mokytis, tuo
met neturėsi tiek vargo su laiškais. O ir motere 
būdama būsi prakilnesnė, jei pažinsi raštą ir jį pa
skaityt galėsi.

PETRIUTĖ. Ačiū už patarimą! Kaip tik prasidės mokyk
la, tuojau ir eisiu, ir stengsiuosi išmokti kad ga
lėčiau parašyti ir paskaityti. (Abidvi lenkiasi ir iš
eina.).

ĮSITAISYK KNYGYNĄ 
VISIŠKAI DYKAI

(Uždanga)

!■
Apsukrus žmogus gali įsigy

ti nuosavų knygyną visiškai 
dykai ir į visai trumpą laiką. 
Ne vienas gal paklaus, kaip? 
Nagi štai kaip!

Kas surinks iki sausio 1 d. 
1920 50 naujų metinių prenu
meratų “Darbininkui” ir pri
sius sykiu su pinigais gaus do
vanų knygomis vertės $35.00 
Nuo 23 metinių prenume

ratų gaus knygų ver
tės .................................... $15.00

Nuo 15 metinių prenume
ratų gaus knygų ver
tės .................................... $10.00

Nuo 10 metinių prenume-
ra gaus knygų vertės $7.50 

Nuo 5 metinių prenume
ratų ...................................$3.00

Nuo 2 metinių prenume
ratų ...................................$1.00

Nuo 1 metinės prenume
ratos gaus L. D. S. Ka
lendorių 1920 m.
Čia tai geriausia proga įsi

taisyti puikų knygyną. Ne
leisk liuoso laiko bereikalin
gai, bet stok į darbą ir užimk 
pirmą vietą laimėjime dovanų.

Reikalauk platesnių infor
macijų ir reikalingų blankų 
tuojaus.

“DARBININKAS,”
244 W. Broadvray,

So. Boston, Mass.
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KATALIKU BAŽNYČIA 
IR.

DEMOKRATIZMAS &
PARAŠE

KUN.TAMAS ŽILINSKAS

GAUNAMA “DARBININKE” UŽ 55 CENTUS SU PRISIUNTIMU.

-K -k -K -K -KNuga-Tone
Pasekme po 29 tiesa 
arba grąžiname Jaut 
pinigus.

PADAEA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ 
STIPRŪS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė

damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis 
imant vaistui dėl padidinimą veiklumo ir vaistui įvairinan
čius, bandyk Niura-Tone ir persitikrik kaip yreitu laiku jau
tėsi visai nauju imozu! Devynes ii deiimtes visu žmogaus 
tokiu kaip blogas apetitas, nejrruomulavimas viduriu, rasai ir 
iiputimai, užketėjimas skilves, tulžiais. anemia, kankinimai reu
matizmo. skausmai galvos, neuralria, stokai energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka neras 
pajiegos. skieto vandeniuoto kraujo ir neuitektinios eirkulaeijos

Koina dalis kūno Ir kožna jo veikme remiate ant nervu pajiegos. 
kurios didžiame! užlaiką geram stovioje pilvą, jaknas. inkitm ir 
grobus, iirdes plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti ii aitoniu brangiu, 
sveikatą dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduota ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi | Gėlėtą ir 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybe Juknoms, pastiprin grobus taip, 
jog je tuitinase regularitkai. Atsraivin iakftaa, išvara laukui 
nuodinies atmatas. Niera dauginus gasu ir suputimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomulavimą. tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustas 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migi 
daromu paprotą vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, 
skoni ir vartuoti galema ba jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi 
sava pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANC1JA: PnsU Nagm-Tsae yra vienas 
už bonkute. Kaina bonkute talpina devynios dešimtys (M) pflhihs. arta visai 
gydymo. Galėta pirkti Mes bonkutas, arte Mine menaažus gydymo už imk jus 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užran.dil 
**fc*‘Tl sugrubsime jonu pinigus.

PRISIUSK SAVA PASTOJAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L 22—<27 Soath Deartora 8t, Chicago. DL
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Kaina 25 centai,

Su prisiuntimu 30 centų.
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NAUJAS LAIKRAŠTIS

“DARBO VALANDOS”

PRANEŠIMAS L. L. SARGAMS.

$2.50
$3.50
$4.50

Penkių Veiksmų Tragediška Drama..
Ii LIAUDIES GYVENIMO, SV DAINOMIS IR ŠOKIAIS.

Pusei metų $1.50
” ” $2.25
” ” $3.25

...................... 5c.

LIETUSIU DARBININKU Į Jh.

Nevykusis socialistų 
gyrimasis.

Socialistai visados mėgo gir
tis savo nuopelnais ir kuogar- 
siausiai juos skelbti. Ir dabar 
šitai Socialistų Liaudininkų 
Demokratų Partija išleidė 
knygelę vardu

Kieno ir kaip mes turime 
būti valdonu.

parašyta P. Ruzecko. Joje į 
padanges iškelia savo partijos 
nuopelnus Lietuvos politikos 
gyvenime. Lietuvai patekus į 
Rusų valdžią, nebuvę kam 
žmonių užstoti. Bet atsiradę 
didvyrių, kurie Prūsuose pra
dėję leisti “Varpą” ir “Ūki
ninką.” Tų didvyrių įpėdi
niais esą dabartiniai socialistai 
liaudininkai demokratai, ku
rie dabar leidžia “Lietuvos 
Ūkininką.” Jie pirmutiniai ė- 
mę reikalauti Lietuvai nepri
klausomybės, žmonėms žemės 
ir reikalingų jiems teisių, jie 
žmonių niekados neapleidę 
(7-9 pusi.). Trumpai sakant 
visa socialistų liaudininkų gi
minė tai nuo amžių būta did
vyriai.

Girtis savo žodžiais ir dar
bais partijoms paprastas daik
tas. Turėjo šį tą gero ir socia
listai liaudininkai padaryti, 
dėlto kad žmonii] visai nenau
dėlių nedaug tėra. Todėl ir a- 
pie socialistų liaudininkij pasi
gyrimą paminėtoje knygelėje 
nebūtij reikalo kalbėti, jei jie 
savęs garbinime nebūtų rei
kalo kalbėti, jei jie savęs gar
binime nebūtų iš krašto išėję 
ir savęs garbinimo nebūtij su
jungę su neteisingiausiais už
sipuldinėjimais ant kitų, lyg 
tartum kitų iškoneveikimu ga
lima būtų didinti savo vertu
mą. Todėl teisybė reikalauja 
pažiūrėti, kiek yra teisybės 
socialistij pasigyrimuose ir ne
teisybės kitų kaltinime.

Didžiausias dabar socialistų 
liaudininkij šulas tai buvusis 
ministeirų pirmininkas Sleže
vičius. Jo paties ir jo draugų 
ministerių nuopelnus Ruzec- 
kas nesidrovėdamas taip apra
šo:

“Krikščionys demokratai, 
nebegalėdami daugiau pakelti 
Lietuvos valdymo sunkumo, 
nuėjo pas socialistus liaudinin
kus demokratus, nusilenkė 
jiems savo puikiosios ir tuo
met galingosios Tarybos gal
vomis ir tarė:

— Nugriauti mes jūsų suda
rytą Kabinetą nugriovėme, 
bet valdyti Lietuvos neįsten
giame, nesugeba galvos. Atei
kite ir valdykite.” (knygelės 
puslapis 32).

Nuopelnų ministerių, pasta
tytų socialisto liaudininko de
mokrato, esą daugybė: jie ir 
kraštą sutvarkę, ir visokių rei
kalingiausių daiktų pigiausio
siomis kainomis pristatę,smar
kiai rūpinąsi darbininkų būvio 
pagerinimu, organizuoją dirb
tuves ir pabrikus, suorganiza
vusi kariuomenė mušant bolše
vikus, kiti kraštai pripažįstą 
Lietuvos valdžią, gaunama vis 
daugiau ginklų, amunicijos. 
Išrodo, lyg Lietuvos išgany
mas būtų Sleževičiaus kabine
te. Be abejo, jo kabineto mi- 
nisteriai šį tą yra padarę, bet 
tam juk ir buvo pastatyti, kad 
dirbtų. Socialistų liaudininkų 
partija visus vyriausybės nuo
pelnus savinasi sau, nei minė
te nepaminėdama kitų partijų 
ministerių ir šiaip jau darbi
ninkų, drauge dirbusių nuopel
nų. Bepigu buvo Sleževičiaus 
kabinetui paėmus valdžią dar
buotis, kada Voldemaro mi
nisterija prieš tai drauge su 
dabartiniu prezidentu Smeto
na buvo išsirūpinusi Vokieti
joje 100 milionų markių pa
skolos. Kariuomenės sudary
me labai daug pasidarbavo 
Krikščionių demokratų jauni
mas. patsai savanoriais į ją 
stodamas ir karštai raginda
mas kitus stoti. Bolševikų iš
varymas ir dėlto Lietuvos su
stiprėjimas tai kariuomenės 
nuopelnas, su ja gi Sleževi
čiau^ kabinetas kaip tiktai ir 
nemokėjo sugyventi, norėda
mas būtinai paimti ją savo 
valdžion, dėlto ir, pasitraukti turėjo.

tikri komitetai iš parapijiečių. 
Kodelgi socialistai užtyli, kad 
jų sudarytas ministerių kabi
netas, neduodamas apyskaitos, 
išaikvojo milionus visos Lietu
vos pinigų! “Vienybė” šių 
metų pradžioje straipsnyje 
“Raktas pinigams” (No. 5) 
priminė, kad pinigų leidimas 
būtų tautos atstovų priežiūro
je, kad pajamų ir išlaidų są
mata (biudžetas) būtų patvir
tinamas Valstybės Tarybos, 
bet socialistai bevelijo to ne
girdėti, o prie ko tai privedė, 
dabar visi pamatė.

Privedėme čionai stambes
niuosius faktij iškraipymus, 
kurią daugybė randasi Ruzec- 
ko knygelėje. Iš socialistų ra
šymo būdo matyti, kaip tie 
tariamieji liaudininkai mažai 
gerbia liaudį. Rašo kas pa-

Vienpusiškai girdami Sleže
vičiaus pastatytus ministe- 
rius, socialistai* liaudininkai 
užmiršo priežodį: “negirk die
nos be vakaro.” Sugriuvus 
Sleževičiaus kabinetui, išėjo 
aikštėn jo išvirkščioji pusė. 
Sleževičiaus kabinetas netik
tai nedarė visuomenės apy
skaitos iš savo veikimo, bet 
dar užsispyrė sustabdyti Vals
tybės Tarybos veikimą, išrei
kalavo, kad ji nesirinktų por 
sėdžių daryti, taip nebeliko 
kam beprižiūrėti vyriausybės 
šeimininkavimo. Kiek dėl to
kio šeimininkavimo be prie
žiūros buvo nenaudingai išaik- 
vota valstybės pinigų, apie tai puola, lyg tartum liaudis bū- 
visuomenė dabar tesužinojo iš tų taip tamsi, jog visam įtikės 
valstybės kontrolieriaus pra-1 kas rašoma. Mums regis, kad 
nešimų, kurie neseniai buvo. ir liaudyje yra sveiko proto, 
paskelbti laikraščiuose. Taigi 
pasirodė, kad socialistų liau
dininkų galvos nebuvo jau to
kios gudrios, kaip tai atrodo 
Ruzeckui ir bereikalingai jisai 
taip išaugštino jų sugebėjimą.

Dabar pažiūrėkime, kiek v- 
ra tiesos Ruzecko užsipuoli
muose ant kitų. Socialistai la
biausiai nemėgia kunigų, ku
rie visur jiems užkliūva kalti 
ar nekalti. Pirmiausis apkal
tinimas — karaliaus Uracho 
rinkimas. Rinko jį Taryba, 
bet socialistai prikiša ji kuni
gams. Ruzeckas savo knyge
lės 15 puslapyje rašo:

“Pats žemaičių vyskupas 
Karevičius nuvažiavęs su žy
miu kunigų veikėju kunigu Ol
šausku Berlynan paskelbė 
(1918) vokiečių laikraščiuose 
(“Germania”), kad mūsų 
žmonės esą monarchistai ir la
bai patenkinti karalių gavę.”

Gana bus čia priminti, jog 
vyskupas Karevičius buvo 
Berlyne 1918 m. vasario mėne
syje. O Urachą Taryba tebu
vo išrinkusi karalių tų metų 
liepos mėnesyje, todėl vysku
pas Karevičius negalėjo vo
kiečių laikraščiuose skelbti 
atsitikimo, kurs teįvyko po 
penkių mėnesių. Iš to aiškiau
siai pasirodo, ko vertos socia- 
listų skelbiamos žinios dargi 
su nurodymu laiko ir vietos.

Taip Įkliūti nekartą jiems 
pasitaiko. Ten pat 15-16 pus
lapyje Ruzeckas rašo apie ka- 
žikokius daiktus, atsitikusius

“kada Lietuvą valdė kunigij 
Ministerių pirmininkn pasta
tytas profesorius Voldema
ras.”

Visi juk žino, kad ministe- 
rių pirmininką statė Tarybos 
prezidiumas, kuriame tebuvo 
vienas kunigas ir du svietiš- 
kiu (Smetona ir Šilingas). 
Krikščionių demokratų parti
ja, kurią Ruzeckas kad ir ne
teisingai vadina kunigų ir jų 
šalininkų partija, Voldemaro 
kabinete atsisakė dalyvauti, 
todėl kaip Voldemaras galėjo 
būti kunigų pastatytas minis
terių pirmininku, pasilieka se
kretu socialistų liaudininkų 
galvų.

Socialistai liaudininkai pri
kaišioja kunigams šiltas vie
tas. Tiesa, parapija rūpina
si, kad kunigai, parapijai 
dirbdami, nešaltų klebonijose, 
bet socialistams ypač dabar 
kalbėti apie kunigų šiltas vie
tas visai nepritinka. Dakta
ras, neišskiriant, regis, nė so
cialistų, už nuvažiavimą so- 
džiun prie ligonio ima dabar 
po 3040 rublių, kunigai gi do
vanai važinėja prie ligonių, ne
žiūrėdami to, kad dažnai užsi
krečia karštinėmis ir miršta. 
Valdininkams Sleževičiaus ka
binetas paskyrė labai dideles 
algas: mažesniems po 700-800 
markių mėnesiui, didesniems 
tūkstančiais mėnesiui. Kuni
gai gi jokių algų negauna. To
dėl užėjus kalbai apie šiltas 
vietas, galima būtų kalbėti jei 
bent apie valdininkus, bet so
cialistai bevelija apie tai nuty
lėti.

Toliau socialistai kaltina ku
nigus, kad jie “leidžia para
pijos pinigus niekam jokios a- 
pyskaitos neduodami ”(16 pus
lapis). Tai netiesa. Darant 
didesnius bažnyčios pataisy
mus, visados sudaromi tam broliai, kad jiems nerūpi Lietu-

jog lengvai sugebės atskirti 
tiesą nuo netiesos, todėl ati
taisę stambesniuosius iškrai
pymus į tolimesnius išvedžio
jimus nebesil eisime.

(Kauno “Vienybė”)

Gruodžio, 10 d. Washington, 
D. C. buvo konferencija Militarės 
Misijos ir Tarybų išrinktų ir įga
liotų atstovų Lietuvos Liuosybės 
Sargų.

Tuomi visas veikimas ir dar
bas L- L. Sargų perėjo į Militarės 
Misijos rankas arba kontrolę.

Greitu laiku bus atidarytas ofi
sas New Yorke ir ten Mil. Misijos 
paskirti nariai ves visą darbą pa
gal M. M. nurodymų. Bus visiems 
L L. Sargų būriams ir kitoms lie
tuvių kolonijoms suteiktos visos 
informacijos kas link L. L. Sar
gų organizavimosi.

Patarčiau, kad visos lietuvių 
kolonijos imtūsi už darbo. Kad 
kuogreičiausiai kiekvienoj koloni
joj kur dar nėra L. L. Sargų bū
relio, pasistengtų suorganizuoti.

Kad pasirodyti svetimtaučiams, 
kad mes visi rūpinamės Lietuvos 
nepriklausomybe ir pasirengę ko
voti už savo ir tėvynės teisias. 
Pageidaujama, kad nei viena lie- 

; tuvių kolonija nepasiliktų užpa
kalyje ir kad nepasirodytų mūsų
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Spauda “Darbininko 1920
242-244 W. Broadwav, So. Boston

vos liousybė arba priešingi jai.
Atminkim, kad ten mūsų bro

liai nieko net prieš savo gyvybę 
nestato, bet pasakė: “Nors mes 
visi žūsim kovos laukuose, vienok 
nepasiduosim priešams, kurie mus 
vergais nori padaryti- Tegul pa
mato pasaulis, kad mes už teisy
bę ir savo teises mirštam kovos 
laukuose ir su didžiausiu pasišven
timu tą darom, nes nepripažys-' 
tam vergijos.

Taigi, amerikiečiai pasirody- 
kim, kad mes esam tikri broliai 
ir lygiai pasiryžią kovoti už Lie
tuvos liuosybės principus ir lygiai 
norim turėti Liuosybės ir Demok
ratijos tiesas tarp kitų tautų pa
saulio.

Pasirodykim, kad mes norim 
ir galim atremti priešui į krūtinę 
ir pasakyti atsitrauk, nes neturi 
teisės įžengti į mūsų krauju ap
laistytą protėvių žemelę. Visi prie 
didžiausio ir prakilniausio darbo.

J. K. Milius.

P. S. Pirkit Lietuvos pašto 
markes, tuomi paremsit savo 
brolius. J. K. M.
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BEREIKALINGAS 
IŠGĄSTIS.

Vartodamas fontani- 
nę plunksnų, praša
linsi visus nesmagu
mus ir išlaidas.

Jų kainos: >2.50, 
$3, $3.50, $4, $5 ir 
augščiau.

Užsisakyk šiandie, 
gausi Lietuvos žem- 
lapį dykai.
“DARBININKAS” 
244 W. Broadvay, 

South Boston, Mase.

L. D. S. KALENDORIUS 1920 METAMS.
GATAVAS.

IKALENDORIUS!

Ėmęs ir kalbėk
NAUJAS JUOKAUNAS 

DEKLEMATORIUS.
Rinkinys naujausių juokaunų monologų, dialogų ir dėklo- 

macijų. Ta knygelė yra pagaminta mūsų scenoms margumy
nus “Vaudeville” rengti. Tinkanti kiekvienoje progoje ii 
kekvienam artistui ir artistei.

Lietuvių kalboje dar tokių scenos įvairumų neturėjome.

Kaina vienos knygelės 30 centų. 
Sykiu imant 5 knygeles tik $1.00.

“DARBININKĄ S,”
244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Viršuje minėtas laikraštis išleidžiamas Lietuvių Spaudos Ben
drovės, Clevelande, Ohio.

Šiame' laikraštyje daugiausiai talpinasi apie darbus, visąsvie 
tinės žinios, mokslo ir doros raštai, jis stengiasi patarnauti kiei 
išgalėdamas savo tėvynei Lietuvai ir jos tėvynainiams po visą pa
saulį; taip-gi užima dalį ir su satyra, kame kiekvienas skaityto
jas, manome, kad suras sau naudingų straipsnelių dėl pasiskai 
tymo savo liuosose valandose. Jis išeidinėja kas sereda, 4 pus 
lapių, o kartais bus padidintas iki 6 ir 8 puslapių pagal reikalą 
Rašykit žinutes. Jis kainuoja:

Suvienytose Valstijose metui 
Kanadoje ”
Lietuvoje ”
Pavienis numeris. ......................

Reikalingi agentai užraSinčjimui prenumeratų ir rnkimui darbų.

PADAROM VISOKIUS DARBUS.
Musų spaustuvėje spauzdinam visokias knygas, žurnalus, draugystėm 

konstitucijas ir ižverčiam j kitas kalbas, padarom kontraktus, aplikacijas 
čekius, pakvitavones, pasportus, visokius apgarsinimus baliams ir kitm 
draugystėms rekalingus daiktus; taip-gi padarome parapijoms visokius dar 
bus koki tik yra reikalingi. Mes visus augdčiaus minėtus darbus padarom 
už knoprieinamiauses prekes ir ant greito pareikalavimo. Musų spaustus! 
priklauso prie Unijos, todėl ir musų darbai išeina su U-jos Lėbeliu—tik 

jei kas nenor tainededam.
Rašykite tuojau ant žemiaus paduoto antrašo:

NAUJA KNYGA.
“NELAIMINGIAUSIA ANT VISO PASAULIO.”
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fil knygele dar tik naujai ISfJns 1S spaudos Ir yra labai naudinga taab 
ra 1iškoms grnpoms, kuros lošia teatrus. Veikiančių ypatų lošime turi bot 
apie 19. 8 dainos su gaidomis. šioji knygelė yra sutaisyta Iš tikrų atsi
tikimų. Parašė SIMONAS KIMUTIS. Išleista “Lietuvių Spaudos Beąį 

drovės,” Clevelande. Prėkė 50 centų.
Norinti ką nors auščlaus minėtų daiktų užsisakyti ar nusipirkti, visa

da adresuoki t šiaip:

“DARBO VALANDOS” PUBLI8HING OOMPANY
6400 Superlor Avė., Cteveland, Ohio.
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Eina iš So. Boston’o utarninkais, ket
vertais ir subatomis. Leidžia Am. Lietuvių Rymo-KataMtų Šv. Juozapo Dar- biuinkų Sąjunga.
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“DARBININKAS” 
f The Workeb/)

The Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, 

and Saturday by St. Joeeph's Lithuan- ian R.-C. Association of Labor.

SUBSCRIPTION RATES:
Tearl.v.................................................. $4.00
Boston and suburbs............................ $5.00
Foreign countries yearly..................$5.00

“Entered as second-class mater Sept
22, 1915 at the post office at Boston,
Mass., under the Act of Mareli 3,1879.”

KAD LIETUVA NEVER
GAUTŲ.

Pereitame numeryje buvo 
žinutė apie tai, jog Anglijos 
finansistai gauna monopolį 
Lietuvos linų ir kad dabar 
eina derybos su Lietuvos 
valdžia apie eksploataciją 
Lietuvos miškų.

Lietuva dabar sunkiame 
padėjime. Jos finansai sil
pnai stovi. Kareiviams ir 
valdininkams algos regule- 
riai neišmokamos. Todėl 
Lietuvos valdžia, būdama 
sunkiame padėjime, pri
versta daryti visokias sutar
tis su svetimų žemių finan- 
sistais, kad gauti pinigų. 
Matyt Anglijos kapitalistų 
pinigų skrynios atdaros dėl 
Lietuvos. Tik iš Lietuvos 
reikalaujama užtikrinimų ir 
ekonominių privilegijų. Da
bar Anglijos finansistai mo
nopolizavo Lietuvos linus. 
Neužilgo gal išgirsime, jog 
Lietuvos miškai užstatyti, 
po to, kad Lietuvos geležin
keliai, pasta, telegrafas, te
lefonas patenka į svetimas 
rankas. Todėl yra pavojus, 
kad Lietuva, ingi jus politi
nę neprigulmybę, paklius į 
ekonominę pngulmybę.Toks 
įvykis bus neiš vengtinas, jei 
Amerikos lietuviai šykščiai 
terems Lietuvą.

Nuo Anglijos prigulėti yra 
daug geriau, negu nuo bile 
kokios kitos Europos vals- 
tvbės. Su Anglija reikalus 
turėti mums patogiau, negu 
su Vokietija, Lenkija arba 
Rusija. Lietuvos laikraščiai 
rodo, jog Lietuvos visuome
nė Anglijai prielanki ir iš
reiškė demonstracijomis 
džiaugsmą, kuomet Angli
jos valdžia pripažino Lietu
vą. Lietuva su Anglija vra 
susiartinus labiau, negu su 
bile kokia kita valstybe. Juk 
jei ne Anglijos įsikišimas į 
Lietuvos reikalus, tai lenkai 
turbūt būt veržęsis į Lietu
vą ir būt buvus tikra bėda. 
Juk buvo Lietuvos laikra
ščiuose minėta, jog lenkų 
kariuomenė buvo Vilniuje 
sutaisyta užpulti Kauną, 
bet Anglijos valdžia neleido 
to daryti. Tokiu būdu ma
tome, jog Anglija apgvnė 
Lietuvą nuo jos pikčiausių, 
smirdinčiausių neprietelių. 
Anglijos kumštimi remian
tis Lietuva atgaus Vilniii ir 
kitas lenkų okupuotas že
mes.

Šitie patarnavimai neda
romi dykai. Juo mažiau mes 
prisidėsime prie Lietuvos 
rėmimo, tuo daugiau reikės 
Lietuvai remtis Anglijos 
kumštimi, tuo daugiau Lie
tuva taps nuo Anglijos pri- 
gulminga. Tad mūsų prie
dermė aiški.

Blaivybė ne per prievartų, bet 
iš liuosos valios nor kad žmo
gus išsižadėtų svaigalų. Todėl 
mūsų darbavimasis ir prohibi- 
cijos laikais neprivalo apsisto- 
i. Daugelis įvairių kliūčių de- 
ei mūsų organas “Tautos Ry
tas” už pereitus ztris mėnesius 
neišėjo. Bet jis dar nemirė. 
Jis tuojau vėl pasirodys, kaip 
atsiteisti. Dabar mums yra 
tik spėsime su senomis bilomis 
svarbu kaip paskatinti kuopas 
prie veikimo,—veikimo dides
nio ir surinkimo kapitalo.

Mėnesinės duoklės buvo su- 
lyg šiol beveik vienatinis šal
tinis organo palaikymui. Dau
gelis kuopų su duoklėmis, ne
žinomų kliūčių delei, užgaišo. 
Nuoširdžiai kviečiu visų blaiv. 
kuopų kas greičiausiai savo 
duokles prisiųsti centro iždi
ninkei poniai V. F. Shea, 21 
Acton St., Worcester, Mass.

Toliaus, kad geriaus ir nuo- 
sekliaus galėtume veikti, dary
kime tuojau apskričių suvažia
vimus. Kur jų nėr, tuoj tver
kime. Naujoje Angį, sulig šiol 
apskričio nebuvo. Dabar ža
dame jį sutverti. Sausio 18 d. 
š. m. į Cambridge yra kviečia
mos visos Naujosios Anglijos 
kuopos atsiųsti savo delega
tus. • Geistina, kad kuodau- 
giausiai delegatų suvažiuotų. 
Tuoj po pietų atsidarys posė
džiai, pobažnytinėje svetainė
je, 430 Windsor St. (Norton 
Square), Cambridge, Mass. 
Taps apskritys sutvertas, ir 
bus išdirbti nuoseklūs projek
tai tolesniam Pil. BĮ. veikimui.

Kitose kolonijose geistina, 
kad ir-gi tų patį Piln. BĮ. kuo
pos darytų. Ateina jau Blaiv. 
savaitė, su pradžia vasario mė
nesio. Rengkimės prie jos iš
kilmingo apvaikščiojimo. Di
dinkime savo darbų, nes prie
šai matydami mus neveikian
čius, jie iš to pasinaudos. Nuo
širdžiai kviečiu visus Pil. BĮ. 
prie darbo — darbo prakil
naus . ir švento. Kiekvienas 
bent maža plytele prisidėkime 
prie budavojimo Blaivybės, 
palaikymo “T. R.” Jis buvo 
ir tegul pasiliks tuomi šviesos 
spindulėliu, kurs tamsoje 
šviečia.

Pradėdami tat Naujus Me
tus stokime visi kas gyvas ir 
galim į darbų, su Dievo palai
ma mes pergalėsime tamsumų 
nakties.

Baigiu šiuos kelis žodžius į 
Blaiv. skatinadmas į Apskri
čio susivažiavimus. N. A. į 
Cambridge, kitos kolonijos pa
čios sau vietų pasiskirs. Pasi
tikiu jog ši atsišaukimas ne
pasiliks balu šaukiančiu tyruo
se. Broliai ir sesers Blaiv. pa
rodykime kų mes galime, at- 
buskime iš snudulio.

Kun. Pranas Juškaitis, 
R.K. P. B. S. Centro Pirm.

Sausio 6, 1920.

L D. S. RE1KALAI.
PROTOKOLAS* Knygų peržiūrėjimo komisijon 

į pateko Pr. Zdankus, A Kren
čius ir M. Mažeika, 

j Kitas susirinkimas nutarta 
laikyti šv. Antano parapijoj 
Cicero, III. sausio 25 d. 1920, 2 
vai. po pietų. Susirinkimas 
uždarytas su malda per susi
rinkimo pirmininką R. Andre
liūną.

ATSIŠAUKIMAS Į BLAI
VININKUS.

Įvykus prohibicijai, mūsų 
darbas apsistojo. Bet ar jau 
mūsų tolesnis veikimas nerei
kalingas? Ar prohibicija gali 
užvaduoti blaivybės dorų? Dir- 

_ steikime į dabartinį žmonių 
I gyvenimų, o tuojau rasime at- 
/ sakymų. Buvusieji girtuokliai 

tebėra ir šiandiena. Negauda- 
degtinės gerti, wrūn geria 
maica Ginger,” “Spiritų” 
atokius nuftfius. Jei žmo- 

ts nenorės savę susival- 
-ios tiesos, visokį už-

PITTSTON, PA.
Susitvėrė Lietuvos Paskolos 

Komitetas.
Sausio 4 d. bažnytinėje sve

tainėje įvyko susirinkimas 
atstovų nuo įvairių dr-jų bei 
kuopij reikale organizavimo 
Lietuvos Paskolos. Įsteigta 
stotis arba centras, kuris dar
buosis kad kuodaugiausia par
duoti Lietuvos bondsų kaip 
Pittstone, taip ir jo apielinkė- 
se.

Subskribcijų rinkėjai bus 
siunčiami į lietuviais apgyven
tus namus, bet geriaus nieko 
nelaukus, kiekvienas gali nu
eiti pas stoties kasierių J. Ka
zakevičių 111 N. Main st arba 
pas vietinį klebonų kun. J. Ka- 
sakaitį, užsirašyti Lietuvos 
bonų.

Suv. Valstijų bondsai bus 
mainomi ant Lietuvos bonų 
tam tikromis išlygomis.

A. G.

HARTFORD, CONN.
Didelis susirinkimas bus 13 

d. sausio 41 Capitol Avė. pa
rapijos svetainėj.

Tautos Fondas kviečia susi
rinkti koskaitlingiausia. Bus 
viešai sudaryta komisija dėl 
pardavinėjimo Lietuvos Pa
skolos Bonų ir prisirengti prie 
kitų svarbių darbų dėl labo 
tėvynės Lietuvos.

Nepamirškite 13 d. sausio. 
Tai bus utarninko vakare. * T. F. 33 sl^T. rašt.

Lietuvių Darbininkų Cihcagos 
Apskričio Susirinkimo 

Buvusio Gruodžio
28, 1919.

Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos Chicagos Apskričio susi
rinkimas atsibuvo nedėlioj, 
gruodžio 28, 1919 s v. Jurgio 
parap. salėj, 32 U. ir Auburn 
Avė. Kadangi buvęs pirmi
ninkas p. M. Maž. ika buvo pe
reitame susirinkime atsisakęs, 
tai tam susirinkimui išrinkta 
p. R. Andreliūnas. Susirinki
mas atidarytas su r. alda per 
p. R. Andreliūną. Protokolas 
iš praeito susirinkimo tapo 
perskaitytas ir priimtas. Dele
gatai pribuvo iš sekančių kuo
pų:

Kuopa 20: M. Mažeika, A. 
Mureika, P. Mureika, A. Glo- 
bis.

Kuopa 25: M. Zizas, A. Bis- 
lis.

Kuopa 29: J. Pabijonas, B. 
J. Jakaitis, M. L. Gurinskai
tė.

Kuopa 49: A. Krenčius, Pr. 
Zdankus, J. Brazauskas.

Kuopa 57: A. Banis, R. 
dreliūnas.

Kuopa 60: J. Mockus.
Paskaitų komisijos rapor

tas kuron inėjo p. Fabijonas 
ir p. Jucevičius, p. Pabijonas 
paaiškina kad p. Jucevičius 
pas jį neatsilankė taip kad jis 
nežino ar yra kas padryta kas 
link paskaitoj ar ne. Ponui Ju
cevičiui neatsilankius p. Bislis 
išduoda už jį raportą, kad 
gerb. kun. prof. P. Bučys ap
siima paskaitas laikyti, bet 
kaip tik komisija sužinos apie 
gavimą svetainės, kad jam 
praneštoj telefonu, tai tuomet 
jis galės pasakyti ar bus užim
tas ant tos dienos ar ne. Prie 
buvusios komisijos dar darin- 
kta p. A. Mureika, kuris rūpin
sis su gavimu svetainės pa
skaitoms.

Komisijos raportas apie a- 
teinantį pikniką kurį išduoda 
p. M. Mažeika, pranešdamas 
kad serijos jau paduotos spau- 
don ir kad jos bus gatavos a- 
pie 15 d. sausio, išsiuntinėji
mas serijų pavesta raštininkui, 
tolesnis išgarsinimas paties 
pikniko pavesta komisijai ir 
valdybai.

Raportai iš kuopų sulvg pa
kėlimo mokesčių kaip Centro 
Raštininkas p. A. Kneižis buvo 
rašęs ir apie prisidėjimą prie 
būsiančio pikniko.

Kuopa 20 pilnai sutinka su 
pakėlimu mokesčių, serijų ne
galės paimti pardavinėti, nes 
jų kuopa taip-pat rengia pik
niką su serijomis. Kuopa 25, 
sutinka su mokesčiais ir prisi
dės prie pikniko. Kuopa 29 
sutinka su mokesčiais ir prisi
dės prie pikniko. Kuopa 49, 57 
ir taip-pat sutinka su mokes
čiais ir prisidės prie pikniko, 
60 kuopa nori žinoti kokiam 
tikslui šis piknikas yra ren
giamas, sulyg pakėlimo mo
kesčių skaito kad tai ne sulyg 
konstitucijos daroma. Iš visų 
raportų pasirodo, kad didžiu
ma kuopų pritaria pakėlimui 
mokesčių. Ponas M. Mažeika 
labai plačiai kalbėjo apie kri
kščionių demokratų lapelius. 
Kiti visi svarstymai palikta 
metiniam susirinkimui, o eita 
prie rinkimo valdybos, 
statyta į kantudatus ant pirmi
ninko A. Krenčius, R. Andre
liūnas ir A. Mureika, pirmi
ninku dauguma balsų išrinkta 
ponas A. Krenčius, jojo pagel- 
bininkas A. Mureika, antras 
pagelbininkas R. Andreliūnas. 
Į raštininkes perstatyta ta pa
ti p-lė M. L. Gurinskaitė, bet 
jai atsisakius rinkta iš trijų 
kandidatų, į kuriuos pateko: 
M. Zizas, A. Globis ir J. Pabi
jonas, didžiuma balsų išrink
tas M. Zizas. Iždininkas J. A. 
Globis palikta tas pats, 
globėjai J. Paoijonas ir .
uis. Dvasiškas vadovas gerb. 
kun. F. Kudirka, koresponden
tas Pr. Zdankus, Organizato
rius išrinkta p. M. Mažeika ir 
pavesta jam susižinoti su p. 
Sutkum ir Jucevičium ar jie 
spsinitiĮ būti orgMii monsis.

R. Andreliūnas,
Susirinkimo Pirmininkas.

M. L. Gurinskaitė,
Liet. Darb. Są-gos Apskričio 

Raštininkė.

NORWOOD, MASS.
LDS. 3 kuopos metinis susi

rinkimas bus 11 d. sausio po- 
bažnytinėj svetainėj tuojaus 
po mišių. Todėl malonėkite 
visi nariai pribūti, nes daug 
turėsime svarbių reikalų, ypa
tingai bus renkama valdyba 
1920 m. Prašau atsivesti nau- 
jxj narių prisirašyti.

Kp. Rašt.

i nesakau, kad visi, bet dauge
lis iš apsileidimo arba papra
timo yra kad ve tegul kitas 
dirba, nes aš visai neturiu lai
ko. Esu mažai mokytas, o ki
ti vėl jei kur nors kiek prisi
dėjo darbu, tai vien dėl savo 
garbės, dėl vardo. Ne broliai, 
taip dirbdami negreitai sau su- 
budavosime laimės gyvenimą. 
Jau būtų laikas susiprasti. 
Darbo žmogui su pūslėtomis 
rankomis griebtis už įrankio 
L. D. Sąjungos — medžio uo
sio — kurio šakos kone visose 
kolonijose randasi. Bet ne vi
sose vienaip žaliuoja, nekurio-’ 
se visai mažai terandasi gyvy- 
bės, tebedžiūsta. Kitur dau
giaus gyvumo, bet tai vis ma
žai iš tiek mūs brolių, tai vi
sai maža dalelė yra.

Aš esu tikras, kad su nauju 
metu 1920, visi seni nariai L. 
D. S. pilnai sutiks būti orga
nizatoriais, prirašys nemažiau 
kaip po 5 savo draugus prie j 
LDS. Tik tąsyk bus smagu 
visiems. Neatsisakykite nei 
viens, nes tai mūs priedermė 
išpildyti.

A Kazlas, LDS. Org.

An-

ELIZABETH, N. J.
LDS. 16 kuopa yra susitvė

rus nuo 1916 metų, bet mažai 
kas apie tų kuopų težinojo, 
nors buvo surengus apie 2 sy
kiu prakalbas, bet be gerų pa
sekmių. Vos laikėsi apie 6 na
rius, bet nuo 7 vai. 1919 m. 
laikyto maršruto, Jono Karo
so prakalbų, pradėjo ta kuo
pa augti ir dabar jau turi apie 
32 pilnus narius. Tikimės to
lesnėje ateityje ta kuopa padi
dės. Laikytame susirinkime 14 
d. gruodžio nutarė laikyti 
Spaudos Savaitę su programų 
kaip tai prakalbomis, koncer
tu ir vaidinimu kas atlikta per 
tris vakarus 2, 4 ir 5 d. sausio 
parapijos svetainėje. Gerų pa
sekmių tai kuopai darbuotis. 
Pageidaujama, kad daugiaus 
ir iš jaunuomenės atkreiptų a- 
tidą apie tą dalyką, tai yra 
prisirašyti prie tos kuopos. Pa
geidaujama, kad mokintūsi 
kokį nors veikalą. Pas mus 
Elizabethe visai nėra nei jo
kios teatrališkos kuopos ir jei
gu norima kokį veikalą rengti, 
tai turime kviesti iš artimes- 
nių kolonijų lošėjus, nes Eliza
bethe nėra. Taip-pat ir pra
kalbų surengti turime šaukties 
prie artimesnių kolonijų, kad 
gauti kalbėtoją. Žinoma, kad 
Elizabethe inteligentų nėra tai 
jaunuomenė i rsuaugę kaip ap
mirę, retai kada išgirsti ko
kią žinelę iš Elizabeth. Pa
geidaujama, kad 16 kp. L. D. 
S. ir tolesniai pradėtą darbų 
varytų ir keltų Elizabethie- 
čius apšvietoje ir susipratime.

J. B.

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.
Sausio 5, 1919.

Gerbiama Rėdvste:
Lietuvių Egzekutyvis Komi

tetas gavo nuo gerb. T. Naru
ševičiaus sekantį laišką ir ko
pijas laiškų rašytų Taikos De
legacijos Pirmininkui ir gerb. 
A. Voldemaro ponui T. Naru
ševičiui :

PASIDARBUOKITE VISI.
Dabar svarbus laikas ir vi

siems brangus, o labiausia 
darbo žmonėms. Reikia rū
pintis surasti būdų pagerinti 
savo gyvenimų ir tautai pri- 
gelbėti. Mums reikia visiems 
darbininkams spiestis į vieny
bę, o kur vienybė ten ir ga
lybė. Su tokiais inrankiais 
galima prieiti prie laimės ra
miu būdu. Būtų lengviau to 
pasiekti, jei darbininkai žino
tų gerai, kad šis momentas y- 
ra begalo svarbus ir pasaulio 
žmonijai žada laimingesnę a- 
teitį. Tai yra laikas nepapras
tas dėl mūs darbininkų. Klau- 

Per- simai stovi visur ant svarstyk
lių. Tai turime žiūrėti, kur 
sverti. Kad tų žinoti, reikia 
skaityti gerus laikraščius, pri
gulėti prie krikščionių demo
kratų organizacijos, kuri per 
laikas kovoja už darbo žmones. 
Tankiai nemažai klaidų pada
rome, prisirašome prie tokių 
draugijų, kurios iš visų at
žvilgių yra priešingos dėl mūs. 
Taip tai ir laikraščius skaito
me visai klaidingus ne savo 
pažiūrų, kurie visuomet mus 
visokiais būdais išnaudoja.

Darbininkai visur juda-bruz- 
da, visi pradeda geriau rūpin
tis, kad kaip pagerinti savo 
gyvenimų. Mes lietuviai dar
bininkai neatsilikime, dėkime 
prie krikščionių demokratų. 
Vis dar šaltai kiti žiūrime, o 
čia tuomi laiku gudrus priešas 
mus nematomai išnaudoja;

No. 341-V.
Paryžiuje, 

Gruodžio 5 d. 1919 m.
Taikos

Delegacijos 
Pirmininkui.

Gerbiamasai:
No. 271 “DRAUGO”, pa

skui atkartota No. _ 135 
‘ ‘ DARBININKO ” būk aš e- 
su sąryšyje su Kolčakinin- 
kais ir veikdamas su jais iš 
vieno pakenkiau išgavimui 
Lietuvos neprigulmybės .

Apkaunamas persunkus 
ir per svarbus, kad galima 
būtų jį užtylėti.

Kadangi kiekvienas mano 
žingsnis Delegacijos na
riams yra žinomas, visi ma
no pasikalbėjimai su kita- 
taučių atstovais buvo daro
mi su Delegacijos žinia ir 
mano smulkiausi pranešimai 
savo laiku buvo protokoluo
jami ir Valdžiai pranešami, 
tai šiuomi prašau prieš išva
žiuojant padaryti extra po
sėdį aptarimui šmeižto pa
kelto Amerikos presoj. 
(Pasirašo) T. Naruševičius.

6.KH.1919.

Jo Sveikatai
Ponui T. Naruševičiui, 

Buvusios Taikos Dele
gacijos Vice-Pirm.

Gerbiamasai:
Su dideliu nusistebėjimu 

ir pasipiktinimu išskaičiau 
“DRAUGE” (N. 271 17 
Lapkr.) ir “DARBININ
KE” (N. 135, 22 X-10 įta
rimų būk Tamsta dalyvavęs 
kokioj tai rusų konferenci
joj ir pripažinęs Kolčako 
valdžių delei kokių tai asme
niškų motyvų. Dirbęs čio
nai Paryžiuje su Tamsta pe- 
tis petin gerai pažinau Tam
stų kaipo gerų patrijotą, 
kurs niekados neišsižadės 
Lietuvos nepriklausomybės 
stebiuosi kam reikėjo leisti 
insinuacijų prieš Tamstų pa
siremiant girdais, kuriems 
jokio pamato realybėj nėr, 
nes Tamsta nedalyvavai ir 
negalėjai dalyvauti jokioj 
rusų konferencijoj.

Konstatuodamas šį faktų 
prašau Tamstos prinlti ma
no gilios užuojautos ir pa
garbos išreiškimų.

Tamstos (pasirašo)

A. Voldemaras,
B. Taikos Delegacijos Pir
mininkas ir Užs. Reikalų 
Ministeris.

Paris, 
Gruodžio 5 d. 1919 m.

Amerikos Lietuvių 
Egzekutyviam K-tui, 

Washington, D. C. 
L Įžengiamame “DBAU-

GO” No. 271 Lapkr. 21, 
1919, straipsnyje antgalviu 
“Lietuviai ir Kolčakas” 
pranešama, kad sulig Egze- 
kutyvio Komiteto apturėtų 
iš ’ Valstybės Departmento 
žinių, Paryžiuje buvo Ru
sijos dalių Konferencija, ir 
kad dalyvavo ir Lietuvos 
atstovai. Toje Konferenci
joje Kolčakas likosi išrink
tas vyriausia Rusijos Val
džios galva. Tų faktų pami
nėjęs Valstijos Departmen
to valdininkas būk pridėjęs: 
“Kaip-gi jūs galite tikėtis 
gauti Lietuvos neprigulmy
bės pripažinimų, kuomet jūs 
patys per savo atstovus pri
pažįstate esu po Kolčako 
valdžia.”

Šiuomi pareiškiu, kad 
šios žinios yra neteisingos. 
Nieks iš Lietuvių nebuvo į- 
galiotas dalyvauti vyriau
siosios Rusijos Valdžios gal
vos rinkimuose ir nei Dele-| 
gacija, nei Lietuvos Val
džia, nepripažino ir neprisi
pažįsta “esu po Kolčako 
Valdžia.” Koks mūsų atsi- 
nešimas į Kolčako Valdžių 
galima matyti iš bendros 
su kitomis buvusios Rusijos 
Valstybėmis paskelbtos de- 
kleracijos.

2. Aš Naruševičius išviso 
mačiausi su Bachmietjevu 
Paryžiuje tik vienų kartų, 
būdamas kartu su kitais De
legacijos Pirmininko pa
kviestas pietų. Niekados su 
Ambasadorium Bachmetje- 
vu Lietuvos arba Rusijos 
klausimuose nesitariau.

3. “Girdėjome, kad p. 
Naruševičius prieš išvažiuo
jant iš Rusijos pirko joje 
dvarų”—yra melas. Aš ne
turiu niekur, nei Rusijoje, 
nei vienos pėdos žemės.

4. Su d-ru Šliupu ir tauti
ninkais tiek turiu bendro 
kiek prisiėjo kartu darbo-

tis Lietuvos Nepriklausomy
bės reikalais.

Išvadas padarykit patys. 
(Pasirašo) T. Naruševičius. 
Lietuvių Egzekutyvis Komi

tetas niekad neturėjo, neturi ir 
niekam nepranešė kad gerb. T. 
Naruševičius, ar bent kokis 
kitas žymus veikėjas ar ypata, 
dabar dirbanti Lietuvos labui 
ir remianti dabartinę Lietuvos 
valdžių, “yra sąryšyje su Kol- 
čakininkais ir veikdama su 
jais iš vieno pakenkė išgavi
mui Lietuvos neprigulmybės.” 
Visi pranešimai skelbianti būk 
tokia ar panaši informacija 
paeina nuo Lietuvių Egzeku- 
tyvio Komiteto yra klaidingi.

Lietuviu Egzekutyvis K-tas 
‘ Per M J. Vinikas.

Red. prierašas. Norėtume ti
kėti, kad taip yra kaip šituo
se pranešimuose skelbiama. 
“Darbininkas” tame klausime 
buvo tik “Draugo” atgarsiu, 

i Todėl žiūrėsime, ką “Drau
gas ’ ’ pasakys. Bet turime štai 
ką pasakyti. Norėtume žinoti, 
kodėl pro f. Voldemaras ir kiti 
mūsų diplomatai Faivžiuje at
kreipė domę į Naruševičiaus 
kiamimą. o u?sim-rkė prieš 
Mastausko klausim?. Dėl Na 
ruševičiaus Amerikos lietuvių 
visuomenėje nekilo jokių erge
lių, o dėl Mastausko jau veik 
metai kaip liberalai ermyde- 
rius kelia, drasko visuomenę 
ir gaišina darbą dėl Lietuvos. 
Kodėl mūsų diplomatai Pary
žiuje kriminališkai. tylėjo ir 
tyli. Jei Mastauskas kaltas, 
tai reikėjo apie tai pranešti A- 
merikos lietuviams ir jis nebūt 
likęs veikėjų priešakyje. Jei 
nekaltas, tai tie diplomatai, 

, matydami liberalų dūkimų, tu
rėjo ir-gi pranešti, kad darbas 
dėl Lietuvos sėkmingai eitų. 
Kam patarnavo mūsų diploma
tai Paryžiuje savo kriminališ- 
ku tylėjimu ir kas apskait- 

’ liuos kiek nukentėjo dėlto Lie
tuvos reikalai.

y •

v •

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONIJOSE. .
LEWISTON, ME.

Susiorganizavo Liet. Bonų 
Platinimo Stotis.

Sausio 2 d. 1920 m. Tautos 
Fondo 99 sk. buvo sušaukęs 
visuomenišką susirinkimą, kur 
buvo atsilankę visokio plauko 
žmonių. Bet kas indomiausia 
tai tas, kad atsirado ir tokių, 
kurie dar nori paliokų vergais 
būti. Girdi: “juk tie pinigai 
niekam kitam nėra skiriami 
kaip tik mūsų ‘broliams’ pa
liokams mušti.” Patartina 
tokiam žmogeliui pasiskaityti 
laikraščių, tai pamatys tą savo 
“bolių” paliokų darbelius 
Lietuvoje. Išrinkta valdyba: 
pirm. Antanas Daunis, rašt. 
Petras Jasiūnas, ižd. Bronė I- 
vaškiutė.

Sausio 4 d. š. m. laikė savo 
metinį susirinkimą Moterų dr- 
ja N. P. P. Švč. Iš svarbiau
sių nutarimų tai tas, kad nu
tarė iš kasos paaukuoti T. Fon
dui $5.00 ir sausio 31 d. reng
ti labai indomų balių. Taip-gi 
buvo renkama nauja valdyba. 
Pirm, liko V. Stasiulienė, pirm, 
pag. T. Mardosienė, nut. rašt 
V. Rudokienė, fin. rašt. M. Če- 
reškevičienė, ižd. T. Domkie- 
nė, ižd. glob. E. Bernotaitė ir 
A. Pesetskienė, maršalka B. I- 
vaškiutė. Į Liet. Valdžios Bo
nų platinimo Komitetą — B.. 
Ivaškiutė ir V. Vaičiuliutė. 
Draugija su 1920 metais įstoja 
į Am. L. R. K. Federaciją.

A. L. R. K. Moterų Sąjun
gos 6 kp. laikė savo susirinki
mą.. Nutarė paaukuoti iš ka
sos T. Fondui $5.00 ir išrinko 

' į L. Bonų Plat. K-tą Z. Kimai- 
tę ir M. Cereškevičienę.

T. Fondo 99 sk. turėjo savo 
“Laisvės Savaitę” nuo 28 d. 
gruodžio 1919 m. ligi 4 d. sau
sio 1920 m. Lewistonui buvo 
paskirta surinkti 200 dol. bet 

. 4bewistoniečiai suaukavo du 
šimtu su dideliu kaupu. Bra
vo! Bet jei didžiuma aukotų 
nors po 1 dol., tai būtų surin
kę net 5 kartus tiek. Daugu
mas pameta penktuką ir dar 
išbara, kad jų giminės Lietu- 
toje negavę.

MAHANOY CITY, PA.
28 d. gruodžio Lietuviij Mo- 

kslainėj Mt. Carmel buvo su
lošta teatras “Valkata.” Su
lošė Mahanoy City Bažnytinis 
Choras. Gryno pelno liko 
$108.00, kuris padalytas pu
siau po $54 dviem skyriam 
Lietuvių Raudonojo Kryžiaus 
Mahanoy City ir Mt. Carmel.

4 d. sausio Bačkauskų sve
tainėj Mahanoy City buvo su
lošta teatras “Genovaitė.” Su
lošė teatrališka kuopa iš Mt. 

: Carmel. Gryno pelno liko 
Į $139.64, kuris padalytas pu
siau dėl dviejų minėtų skyrių 
L. R. Kry žiaus po $69.82. Da
bartės matydami kad publika 
mūsų apielinkės mėgsta dailės 
vakarus, todelei mūsų rengė
jai ir aktoriai, pasiryžo dar
buotis su gyva energija, kad 
dar gražesniij vakarų pareng
ti. Duba r Valkata” bus su
loštas Girardvillėj Opera Hou- 
sėj 18 d. sausio 7:30 vai. vaka
re. Sulos Mahanoy City Baž
nytinis Choras “Nastutę” ir 
“Daina be galo” ir protarpiais 
bus dainos. Bus statyta Bač- 
kausko svetainėj Mahanoy Ci
ty 1 d. vasario 7:30 vai. vaka
re. Sulos Girardville, Pa. Baž
nytinis Choras.

Korespondentas K Z.

CLEVELAND, OHIO.
Sausio 4 d. š. m. T. Fondo 

sk. snurengė prakalbas ir ba
lių. Kalbėjo gerb. adv. Mas- 
tauskas iš Washingtono. Jo 
kalba buvo indomi ir tikrai 
naudinga. Taip-gi kalbėjo 
gerb. kun. V. G. Vilkutaitis. 
Jo kalba buvo gana gero tu
rinio. Jiems užbaigus, M. Ši
monis suteikė vietinius prane
šimus. Jo pasakojimas visiems 
patiko. Žmonių buvo nedaug. 
Aukų surinkta šimtas dol. su 
viršum. Šis vakaras buvo la
bai naudingas, bet tam vaka
rui pakenkė išgamos. Matai 
pas mus išdygo koksai ten 
kampininkų kiiubas ir surengė 
toje pačioje dienoje šokius, 
kad pakenkus Tautos Fondo 
vakarui. Ar gražus dar
bas? Ir atsiMdo tokių aklų,



NAUDINGA KNYGA

ien-Hur

Visados mokėjo 8 nuoš. dividencnj 
tris mėnesius. Vedama šėrininkij ir

Atskaitas išduoda kas
Lietuvos naudai.

ISTORIŠKA APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKŲ.
Su puikiais drobės apdarais tik...........................$1.50

Toji istoriška apysaka yra išversta visose kalbose ir bega
lo visų branginama. Mes lietuviai ir-gi privalome branginti 
ir savo namuose turėti

BEN-HUR begalo brangus veikalas, turi 472 puslapiu ir 
apie šimtą įvairių paveikslėlių.

KAS JOJE YRA?
Joje rasi aprašymą atsitikimų iš senovės laikų prieš V. Jė

zaus užgimimą. Toliaus rasi apie užgimimą, gyvenimą ir 
1.1.000 kaucijos ir raštininkas Z. 

Tamošiūnas. Kaip greitai bus KAS BUVO BEN-HUR?
Skaitydamas sužinosi kas buvo Ben-Hur ir kiti tuo laiku 

garsingi vyrai. Kaip Ben-Hur vedė į nukryžiavimo vietą Bal
tazarą, Esterą ir du Galiliečiu.

Mes kiekvienam “DARBININKO” skaitytojui pasiūlome 
tą knygą įsigyti, nes kainuoja tik $1.50 ir užtikrinam, kad 

būsite užganėdinti ir dar savo draugams patarsite nusipirk
ti.

Pasiskubinkite su užsakymu, nes tokios knygos greit par
siduoda ir gali jų netekti. Pinigus siųskite “money orderiu” 
arba registruotame laiške šiuo adresu:

“DARBININKĄ S,”

242 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

DARBTNTnKAS
kurie nemato politikos ir tau- Ant tokio pasiteisinimo susi
tiks reikalų. Vietoj paremti rinlmšieji nei kiek neatkreipė 
T. Fondą, nuėjo ant kampinin- jatydos, bet griežtai pareikala- 
kų šokio. Clevelande yra są- Vo, kad už klaidas jei ndri ant 
ryšis, kur tautiškos ir katali- toliaus su visais dalyvauti turi 
kiškos dr-jos vienybėje veikia, atsiprašyti komiteto ir perpra- 
•Čia yra L. Vyčių kp. ir Cl. L. gyti kun. Juškaitį, kad jį taip 
Teatrališkas Choras. Čia ne- įžeidė. Žinoma purtėsi kiek 
bereikia tverti kampininkų tik galėdamas, bet vėliaus pa- 
kliubo ir eiti prieš Clevelan- Į matė, kad nebus kitokio išė— 
do visuomenę. Nors cleve- jimo — išsinešti iš draugijų■do visuomenę. ___ __________
landiečiai pyksta už kritiką, sąryšio arba išpildyti reikala- 

_. Turėjo nusilenkti ir 
persiprašyti už savo liežuva
vimą.

Toliaus buvo renkama Liet. 
Paskolos Komitetas. Ižd. iš-

bet aš nekritikuoja protingų vimą. 
žmonių. Aš tik nurodau klai- i 
das ir noriu kad ateityje jų ne
būtų. A. J. K.

CAMBRIDGE, MASS. . . + ,
Čionai yra susitvėrę 14 dr-

jų komitetas. Jo tikslas buvo 
pabriežtas, kad visų sriovių , .„ i
dr-jos galėt, santaikoj veikti ?įutos cen‘r? “““f8 
dėl Lietuvos labo. Žiūrint i to- “į™“1’?8' tolĮ> bus
kį komiteto susirinkimą iš į- 
vairių draugijų galima laukti 
bei tikėtis gerų pasekmių ir 
pavyzdingo veikimo.

Bet kažin ar šis komitetas 
dar ilgai galės taip gyvuoti, 
nes mūsų laisvamaniai jau pa
metė tiesą ir veidmainystės 
burbulą iš pat pradžių pradėjo 
pūsti.

Kada šis komitetas susitvė
rė, tai į valdybą inėjo ir san-____ ____  _________
dariečių. Kai pirmu sykiu rei- pačią dieną “Aušrelės” buvo 

rengiamas koncertas. Tai gir
dėjau, kad atsidūrė skylėj .

atidaryta bonų stotis Lietuvių i 
Kooperacijos krautuvėj vi
siems parankioj vietoje, 711 
Cambridge St., E. Cambridge, 
Mass. Visur dalyvaujantis.

WORCESTER, MASS.
Pilnųjų Blaivininkų 25 kuo

pa vaidino “Smuklę” Kalėdų 
vakare, 25 gruodžio. Teatras 
nusisekė labai gerai. Šis vei
kalas išėjo labai gerai, visi at
liko roles kogeriausia ir tą

Lithuanian Sales

Lietuviu Prekybos

Autorizuotas Kapitalas 
$2,000,000.00

Didžiausia Lietuvių 
Bendrovė.

INKORPORUOTA

ŠERAI PARSIDUODA PO $5.00 KIEKVIENAS. 

Visi Lietuviai be jokio skirtumo 
kviečiami prisidėti.

Lietuvių Prekybos Bendrove siunčia pinigus Lietuvon; ■ persiunčia 
prekes ir pasažierius Lietuvon.

Lietuvoje bus Bendrovės tikroji dirva. Ten steigs krautuves ir dirb
tuves kurios galės išdirbti ir sunaudoti Lietuvos žaliąją medžiagą ir tuo
mi pat atnešti Lietuvos darbininkams geresnę ir šviesesnę ateiti.

Atminkite, kad ir Carneigis, Amerikonas milijonierius padarė pra
džią savo didelių turtų indėdamas 'tik $500.00 j šėrus Adam’s Espress 
Kompanijos. Ką Adam’s Espress Kompanija padarė dėl Carneigio, tą 
Lietuvių Prekybos Bendrovė galime tikėti padarys dėl Tamstos.

Padaryk pradžią šiandieną!

PARSIDUODA moteriškų 
rūbų dirbtuvė iš priežasties M. 
M. Ambrozaitienės mirties. 
Moteriškų rūbų dirbtuvė yra 
su visais įtaisymais. Vieta vir
šuj Kavaliausko banko, kam
pas E ir Broadvvay. Kreiptis 
pas:

V. B. Ambrozaitis,
291 E St., So. Boston, Mass. 

(Nr. 4-5-6)

kėjo siųsti surinkti pinigai į 
Lietuvą ir sykiu laišką, po ku
riuo buvo pasirašyta pirm. A. 
Vaisiausko, J. Naujalio ir L. 
Praspeliausko ir kad antrašas 
buvo paduotas ant lietuvių 
klebonijos, o ne ant 877 Cam
bridge st., tai kaip Praspeliau- 
skas sako, tai buvo tikras jų 
pasiryžimas išbraukti pirmų
jų vardai, o savo pasirašyti ir 
palaikyti slaptoj, bet L. Pras- 
peliauskas atsisakė ir to daryt 
nedaleido. Tai vargšai nors 
apačioje be vietos savo vardus 
pasirašė.

Antras vėl begėdiškas pa- 
sitarnavimas buvo tai sulaužy
ti komiteto nutarimus, išnie
kinti gerb. kun. P. Juškaitį ir 
papiktinti tūkstantinę publiką.

Sausio 1 d. Thorndike school 
salėje buvo prakalbos kut kal
bėjo gerb. Lietuvos atstovas J. 
Vileišis, miesto majoras, kun. 
P. Juškaitis ir A. Ivaškevi
čius. Per visas prakalbas ant 
estrados su visais reikalingais 
svečiai draug sukėsi ir Bartke
vičius. Publika piktinosi ir 
vieni kitų klausinėjo ar tai 
Bartkus užims p. Žadeikio vie
tą. Jei ne, tai ko gi jam ten 
maltis arba kišti nosį, kur ne
reikia. Vėliaus, kaip tik pir
mininkas perstatė gerb. p. Vi
leišį kalbėti, tai B. išbėga net 
į kraštą estrados šaukdamas: 
Urei, urei! Čia pasirodė tūks
tantinei miniai dėl ko tas po
nas ten žiopsojo. Bet jo dar 
ir kitas tikslas buvo kadangi 
prieš prakalbas komitetas įga- 
liavo gerb. kun. P. Juškaitį, 
surinktus pinigus paimti ir ant 
jų parašyti čekį, kuris bus pa
siųstas į centralį komitetą, ar
ba perduoti Liet, atstovui, tai 
p. Bartkevičius tiek drąsos tu
rėjo, kad į gerb. delegato akis 
užprotestavo vardu susirinku
sios publikos, vardu Cambrid
ge’iaus visuomenės, kad kaipo 
publika taip ir visa visuomenė 
nepasitiki kun. Juškaičiu, nes 
jo čekis yra be vertės ir t. p. 
Nors tai buvo nemažai užgau
tas gerb. kun. Juškaitis, bet 
akyse svečių ir akyse 1500 
publikos priešintis nenorėjo. 
Jei būtų nenusileidus valdyba, 
be abejo būtų kilę ginčai ir ką 
tada būtų pamanę tie žmonės, 
kurie klojo šimtines ant Lietu
vos paskolos.

Nedėlioj, sausio 4, bažnyti
nėj salėje vėl komitetai laikė 
savo susirinkimą, skaityta pro
tokolas ir pakįla klausymas ko
dėl valdyba neišpildo komite
to nutarimų? Pirmininkas aiš
kino, kad B. užprotestavo. 
Tuojaus buvo klausiamas B. 
kokią tiesą turi eiti ant estra
dos ir kaip drįso protestuoti 
prieš 14 draugijų komiteto nu
tarimus.

Bartkevičius teisinasi ^‘Bro
liai aš nežinojau, kad yra jū
sų kasierius ir aš nepasitikė
jau kunigo čekiu, nes jo če
kis nedaugiau vertas kaip ma
no. O kad ak buvau ant estra
dos, tai manęs prašė Sidabras, 
t—mano draugas, 

majoras mane ir-gi 
Aš nirkau bonn”Tr. ...

VISI KAS GYVAS DĖKITĖS PRIE 
ŠIOS ĮSTAIGOS!

L. D. S. NEW YORK IR NEW 
JERSEY VALSTIJŲ APS

KRIČIO MARŠRUTO 
PRAKALBOS.

Gerb. L. D. S. kuopų valdy
bos ir nariai žemiau pažymėtų 
kolonijų ar jau prisirengėte 
prie prakalbų? Jeigu dar ne, 
tai žaibo greitumu paimkite 
svetainę ir atspaųzdinkite pla
katus, kad turėjus kogeriau- 
sias pasekmes iš šio maršruto. 
Nepasilikite nei viena koloni
ja nei viena L. D. S. kuopa nuo 
taip svarbaus darbo, kuris tei
kiamas darbo žmonių labui. 
Šiose prakalbose bus plačiai 
aiškinama darbininkų reika
lai.

Prakalbos įvyks šiose vieto
se:

ŠV. KAZIMIERO R. K. 
DRAUGIJOS VAL

DYBA.

i!

0

i

h

Lietuvių Prekybos Bendrove
1 20 TREMONT ST. " BOSTON, MASS.
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BEREIKALINGAS 
IŠGĄSTIS.

Vartodamas fontani- 
nę plunksną, praša
linsi visus nesmagu
mus ir išlaidas.

Jų kainos: $2.50, 
$3, $3.50, $4, $5 ir 
augščiau.

Užsisakyk šiandie, 
gausi Lietuvos žem- 
lapį dykai- 

“DARBININKAS” 
244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

Teatras - “
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Pranešimas.
Šiuomi pranešam, kad mes atidarėme dirbtuvę, kur 

išdirbsime visokias mašinas, savo išradimus. Taip-gi, 
jeigu kas turite kokius išradimus prisiųskite mums, o 
mes išdirbsime ir patobulinsime. Taisome inžinus prie 
BOTŲ, AUTOMOBILIŲ, VISOKIŲ MAŠINŲ ir įrankius 
reikalingus išdirbystėms.

Lietuvių Mašinistų ir Mechanikų Bendrovės Dirbtuvė.
687 — 5-th St., : - : So. Boston, Mass.

OFISAS:
332 Broadway, :-: So. Boston, Mass.

Tel. S. B. 253-M.

- \ %

Sa T

SULOŠ WORCESTERIO VYČIAI IR MOKSLEIVIAI

ĮŽANGA

8 d. sausio, 7 vai. vakare — 
Linden, N. J.

9 d. sausio, 7 vai. vakare — 
C. Brooklyn, N. Y.

♦
10 d. sausio, 7 vai. vakare — 

Bloomfield, N. J. >
11 d. sausio, 1 vai. po pietų

— Harrison, N. J.
11 d. sausio, 7 vai. vakare

— Brooklyn, N. Y.

12 d. sausio, 7 vaL vakare — 
Maspeth, N. J.

13 d. sausio, 7 vai. vakare
— Albany, N. Y.

14 d. sausio, 7 vai. vakare — 
Schenectady, N. Y.

15 d. sausio, 7 vai. vakare
— Amsterdam, N. Y.

16 d. sausio, 7 vai. vakare — 
Rochester, N. Y.

17 d. sausio, 7 vai. vakare — 
Chester, Pa.

18 d. sausio, 7 vai. vakare — 
Philadelphia, Pa.

Kalbės gerb. A. F. KNEI- 
ŽIS, L. D. S. Centro Raštinin
kas iš Bostono, Mass.

TEINGIAUSIA 
IR GERIAUSIA 

LIETUVIŠKA

A P T I E K A.
Sutaisau receptus su didžiau

sia atida, nežiūrint, ar tie re
ceptai Lietuvos ar Amerikos da
ktarų. Tai vienatinė lietuviška 
aptieka Bostone ir Massachu- 
setts valstijoj. Gyduolių galit 
gaut, kokios tik pasaulyj yra 
vartojamos. Galit reikalaut per 
laiškus, o aš prisiųsiu per ex- 
presą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway, kamp. C St., 
South Boston, Mass.

Tel. S. Boston 21014 ir 21013

PRANEŠIMAS 
L. D. S. CONN. APS
KRIČIO KUOPOMS.

L. D. S. Conn. apskričio su
važiavimas bus sausio 18 d. 
1920 m. New Haven, Conn.

Kuopos malonėkite prisiųs
ti kuodaugiausia delegatų į šį 
suvažiavimą, nes šis bus me
tinis, gal būt ir svarbiausias, 
nes turėsime užbaigti svarsty
ti pereito suvažiavimo keletą 
nutarimų.

Pirmininkas —
Pov. Petrauskas, 

1426 Columbia Rd., 
So. Boston, Mass.

Pagelbininkas —
A. Kmitas, 

284 5-th St., 
So. Boston, Mass.

Protokolų Raštininkas — 
V. J. Jakštas, 

25 Story St., 
So. Boston, Mass.

Finansų Raštininkas — 
J. Savickas, 

Lovver St., Nortolk M.

Iždininkas —
Juoz. Andriuliūnas, 

13 Tremont St., 
Norwood, Mass.

Maršalka —
Pov. Laučka,

61 Story St., 
So. Boston, Mass.

4

Gerbiamieji Draugai:-
Prašome visus susirinkti ant 

metinio susirinkimo, kuris bus 
11 d. sausio, 1920 m. 2 vai. po 
pietų Bažnytinėj salėj, 5-th St., 
So. Boston, Mass. Ant meti- 
nio susirinkimo turime daug 
svarbių dalykų apkalbėti.Nau- 
ja valdyba užims vietas ant 
1920 m. Pageidaujama, kad 
visi ateitumėte ant šio susirin
kimo.

Su augšta pagarba,

BVENTO JONO EVANGELISTO 
PAiALPINŽS DRAUGUOS 

VALDYBA
SO. BOSTON, MASS.

PIRM. — Motiejus Žioba,
539 E. Seventh St.,

So. Boston, Mase.
VICE-PIRM. — Pov. Mikalauskas, 

248 4-th St., So. Boston, Mass.
I PROT. RAST. — Jul. Savickas,

262 Fourth St, Room 7.
II PROT. RAST. — G. Gedminas,

126 O St., So. Boston, Mass. 
FIN. RAST. — Mar. Brikaitė,

47 Vale St., So. Boston, Mass. 
KAS. — Andr. Naudžiūnas,

16 Winfield St., S. Boston 
MARŠALKA — Step. Navickas,

181 D Str., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečią nedėldienj kiekvieno mėne
sio 2:00 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 18 d. sau
sio 1920 1 vai. po pietų.

POŽELLO CO.

BSįgįM

V. J. Jakštas.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVENČ. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

PIRM. — T. Ašmenskienė,
21 Story St.,

VICE-PIRM. — A Čyžiuvienė, 
377A Broadway,

FIN. RAŠT. — O. Kašėčiutė, 
259 Athens Street.

PROT. RAŠT. — M. MarkuniutA 
12 Lark Str.

M. Petkauskienė, ižd.,
21 Story, St.,

KASOS GLOBĖJOS — 
M. Kilmoniutė, 249 River Str., 

Mattapan, Mass.
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Afi, ADOMAS A KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAAAU.
A* labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, 

nerirfnlmas pilvelio, nuslabnčjimas kraujo, inkstą, nervą ir abelnas spė
ką nnriojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. VI- 
snr ieškojau sau pagalbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir ui rubeUą, 
bet niekur negavau savo sveikatai pageltos. . '

Bet kada pareikaalvan Salutaras vaistą, Bitterio Kraujo valytojo. 
Nervatona, Inkstą ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui 
tos gyduoles pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. 
UMvalz, diegliai nebebade po kratine. Vidurių rėkimas Hnyko po ulmuM 
mui visą ligą. Bėglu 8 mėnesių ilgerdavau kas savaite po buteli 
Bf taria. ir po 3 mėni. savo paveiksle pamačiau tok] skirtumą kaip tarp 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėjr 
kovoju Salutaras mylistą geradejui ir linkiu visiems savodraugams Ir p*-* 
tlstamiems su tokiais atsltlkimala patariu nuočirdtial kreiptis prie SalaA 
taras:

1707 S. Halrted St Tol Canahition, J. BaltritaM, Prof. 
SALUTARAS, Chomical Instit 6417. Chicago, HL
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6 DARBININKAS
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Į VĖŽIO LIGA.
Vėžio liga arba vėžys jei laiku pasergėtas ir tinkamai gy

domas yra išgydoma liga. Be to, jei kaikurios sąlygos, ku
rios dabar yra žinomos ir veda prie vėžio, yra prašalinamos 
arba išgydomos, vėžio ligos galima pilnai išsisaugoti.

Delto-gi vienas pamanimas apie tą ligą iškelia tiek bai
mės? Turbūt dėlto, kad chirurgiškos ir kitokios gydymo 
priemonės labai dažnai negali prašalinti tos ligps užpuolusios 
mūsą gimines ir pažįstamus. Toks dažnai pasitaikantis pri- 
tirimas sudarė apie mus apie vėžio ligą nusiminimo atmosfe
rą ir fatalizmo jausmą, kuriuos labai sunku ir prašalinti. 
Dar blogiau, tas jausmas veda prie to, kad žmonės nesisten
gia apie tą ligą ką nors sužinoti. Išsidirba į strausą pana
šus paprotis bėgti tolyn nuo faktą, kad ją visai nematyti. 
Tas pats iš savęs yra priežastimi pasidauginimo nuo tos li
gos nereikalingą mirčią.

Ištikrąją-gį vėžys, kaip ir džiova yra išgydomas, jei lai
ku patėmytas, ir anksti pradėtas gydyti, bet ant nelaimės, 
jo pirmieji ženklai, paprastai, nebaisūs ir išrodo taip menki, 
jog pavojaus niekas ir nesitiki; be to, svarbiausis dalykas 
yra tas, jog kelias savaites pavėlavus dažnai persimaino vi
sas dalyką stovis.

Yra reikalingu du dalyku, kad apsaugoti žmogaus gy
vybę nuo to seno žmogaus priešo. Pirmiausiai žmonės turi 
žinoti pavojaus ženklus ir laiku suprasti ją reikšmę; antra 
turėtą būti visur supratimas ir pasitikėjimas šią dieni] me
dicinos mokslui, kuris sako, kad daug kartą vėžio liga jos 
pradžioje yra išgydoma.

Dabar niekas džiovos neskaito liga, nuo kurios būtinai 
turi mirti, tai yra dėlto, kad žmonės pradeda ligą suprasti ir 
žino, kaip nuo jos gydytis. Tos pačios pastangos yra dabar 
daromos, kad visi protingi suaugę žmonės turėti] pamatines 
žinias apie vėžį. Kaip tik žmonės supras kas vėžys yra, to
ji baimė, kuri dabar randasi persikeis į protingesnį vilties 
jausmą. Bet apsisaugojimas yra visuomet svarbu ir, kad bū
ti sveiku, žmogus turi žinoti nelaimės priežastis. Žinią, ku
rias protingi žmonės turėtų žinoti yra nedaug ir viskas yra 
išpasakota šiame veikale.

Kaip Plačiai Vėžys yra Išsiplatinęs.
Pagal geriausius statistikų apskaitliavimus Suvienytose 

Valstijose nuo vėžio miršta 90,000 žmonių kas metai. Suvie
nytų Valstijų 1917 m. cenzo pranešime randame 61,452 mir
čią nuo tos ligos vietose, kuriose registracija yra vedama, o 
tai yra daroma, tik tarp 73 nuoš. visų šios šalies gyvento
ją. Jei visos mirtys nuo vėžio būtų teisingai pažymėtos už- 
tikro, kad Suvienytose Valstijose būtų nemažiau, kaip 100,- 
000 mirčių per metus.

1917 metais Suvienytų Valstijų registracijos apielinkėje 
nuo džiovos mirė 110,285; nuo plaučių uždegimo 112,821 (pa
prastais metais, kuomet nėra influenzos); širdies ligų 115,- 
327; inkšti] ligi] 80,912. Tai-gi vėžio liga yra viena tarpe 
labiausiai prasiplatinusių ligi].

Ar vėžio liga platinasi? Išrodo jog taip, nes užrašomie
ji mirčių skaitmens parodo, jog pus-trečio nuošimčio daugiau 
miršta kas metai. Suvienytose Valstijose tas skaičius pakilo 
nuo 62.9 ant 100,000 gyventojų 1900 m. iki 81.6, 1917 m. 
Panašiai pranešama ir iš kiekvienos kitos civilizuotos šalies. 
Tečiau atydžiai dalyką ištyrus sunku pasitikėti, kad tos ži
nios viską nurodytų, kas liečiasi ligos platinimos.

Kokio amžiaus laiku vėžiu daugiausiai sergama? 

Vėžys beveik išimtinai užaugusią liga. Apie 95 nuoš. mirš
tančiųjų nuo vėžio yra žmonės, turintieji daugiau kai 35 me
tus. Viršum 40 metų vienas iš dešimt mirštančiųjų miršta 
nuo vėžio. Daugiausia iš nepasisergėjimo arba nežinės, 9 iš 
10 turinčiųjų tą ligą. Tečiau, jei tinkamai saugojamos ir 
gydoma užtikro, kad daugiau kai pusė tą 90,000 mirčią kas 
metai Suvienytose Valstijose nebūtą.

Kuriose kūno dalyse vėžys dažniausiai randasi? Vėžio 
liga apsireiškia įvairiose formose beveik kiekvienoje kūno da
lyje. Suvienytą Valstiją cenzo pranešimai parodo, kad vė
žys pilvo ir kepenų sykiu yra priežastimi 35,000 viso nuo vė
žio mirčią. Vėžys moterą lytiškąją organą yra priežastimi 
13,000 mirčių per metus; vėžys krūčių apie 8,500, vėžys ger
klės ir liežuvio apie 3,500; vėžys žarną 12,000; vėžys odos 
apie 3,500 ir vėžys kitų kūno dalią apie 14,500.

Ar moterys dažniau serga vėžiu neg vyrai? Taip, dėl
to, kad lytiškieji moterą organai ypatingai yra prie tos li
gos palinkę. Viena aštunta dalis visų moterą ligų senesnių 
kai 40 metą yra dėl vėžio, o tiktai viena mirtis iš keturioli
kos vyrą to paties amžiaus yra nuo tos ligos. Jei mes išskir
sime mirtis nuo vėžio krūčių ir ysčiaus, tai vėžio liga ran
dasi pas moteris ir vyrus beveik toje pačioje proporcijoje. 
Civilizuota, ypatingai baltoji, rasė dažniau serga vėžiu, abel- 
nai imant, neg Šiaurės Amerikos indijonai, ir Oriento rasės, 
bet išrodo jog ysčiaus vėžys dažniau atsitinka tarp Suvieny
tą Valstiją negrių moterą, neg tarp baltųjų. Vėžys krūčių 
ir ovarią dažniau atsitinka tarpe netekėjusią. Iš kitos pu- 
sės-gi ysčiaus vėžys dažniau atsitinka tarp tekėjusią mote
rų.

Taigi vėžio liga ypatingai apeina moteris, o labiausiai 
pusamžes moteris. Yra* skaitoma, kad tarp 35 ir 45 metą am
žiaus, nuo vėžio miršta, tris kartus daugiau moterą, neg vy
rą., Tarpe 45 ir 50 metą du sykiu tiek, kiek vyrą. Te
čiau, yra linksma atsiminti, kad tos ligos formos, liečian
čios ypatingai moteris, kaip ir kitos formos daugiausiai y- 
ra išgydomos, jei ligos pradžioje tinkamai gydomos.

Imant domon, jog toji liga padaro tiek baimės ir rū
pesčio ir, tikrai sakant yra labai baisi, yra svarbu žinoti 
tris paprastąsias rūpesnio priežastis. Pažiūrėkime į jas ar
čiau:

(1). Ar vėžio liga yra limpama? Tiek, kiek mes da
bar žinome, ji yra nelimpama. Jokią perą, kurie įleisti ar
ba inėję į žmogaus ar gyvulio kūną būtą priežastimi vėžio 
ligos, ligšiol nesurasta. Taip-pat nėra jokio pamato, tikė
ti pasakoms, kurios taip dažnai pasakojamos apie “vėžiu 
užkrėstus namus” arba “vėžio sodžius.” Sirgimas tąja li
ga, kuriuose nors namuose arba gatvėje, daugiau kaip ki
tuose, atydžiai dalyką ištyrus pasirodo, jog tuose namuose 
arba gatvėje gyvena daugiau žmonią turinčią kai pusę am
žiaus. 'Kadangi vėžys yra liga vidurinio arba senesnio am
žiaus, taigi suprantama, tokiose aplinkybėse, dažniau atsitin
ka ir vėžio liga. Taip-pat pasakos apie daugiau vėžio li
ga sergančiuosius kuriame nors sodžiuje paprastai ištyrus 
pasirodo kad tai yra sodžius iš kurio dauguma jaunuomenės 

yra kur nors iškeliavus. Dėl tos priežasties taip daug mirčią 
nuo vėžio ligos yra Vermonto ir New Hampshire valstijose, 
nes iš tą valstiją daug jaunuomenės yra išėjusios į kitą val
stijų miestus. Vakarinėse valstijose, kame gyvena daugiau
sia jaunuomenės, nuo vėžio labai mažai.

Pasakojimas, kad galima užsikrėsti vėžio liga nuo ki
to žmogaus yra nepamatuotas. Iš daugel tūkstančių užrekor- 
duotą vėžio operaciją, nėra nei vieno atsitikimo, kad ligo
nis būtą užsikrėtęs nuo chirurgo ar slaugės. Pasibaisėtinas 
apleidimas kai-kurią ligonių atsitinka vien dėlto, kad jo 
prižiūrėtojai bijosi užsikrėsti tąja liga. Ypatingai tai yra ne
laiminga, kadangi vėžys, kuomet jis yra neišgydomas, rei
kalauja kantrios ir žmoniškos priežiūros. Nors nėra pavo
jaus gydyti ar apraišioti sergantį vėžio liga, tečiau, papras
tas švarumas reikalauja, kad sutepti apraišalai ir įvairūs ne
švarumai apie ligonį sergantį vėžiu, būtą atsargiai surinkti 
ir disinfektuoti, o apraišalai sudeginti. Tai daryti reikia ne 
dėlto, kad bijoti užsikrėsti vėžiu, bet dėlto, kad pūliuose 
ir apraišaluose randasi įvairią perų panašių į tuos, kurie y- 
ra priežastimi vočių, rožės ir kitų odos uždegimą.

(2) . Ar vėžys gali būti prigimtas? Praktiškai sakant, 
vėžio liga nėra prigimtiną. Niekas negali taip gerai to daly
ko patikrinti, kaip gyvenimo apsaugos bendrovės, kurios žiū
ri į tą dalyką iš biznio pusės. Tos įstaigos, kuomet spren
džia ar asmuo yra “good Risk” atmeta prirodymus, kad 
vienas arba kitas tėvų arba kuris nors protėvių yra sirgęs 
ta liga. Jų pačią atsargiai vedami rekordai per daugel metą 
prirodo, kad tas neparodo dar kad asmuo tąja liga turėtą 
sirgti. Ištikrųją neseniai ir labai tikrai vedami tirinėjimai 
gyvenimo apsaugos bendrovių statistiką galutinai prirodė, 
kad nėra priežasties tos ligos bijotis, nors ir abudu tėvai 
būtų mirę nuo vėžio ligos.

Tiesa, kad kai-kuriuose bandymuose su pelėmis, kurie 
taip plačiai buvo aprašomi laikraščiuose, lyg nurodo, jog vė
žio liga dažniau užpuola tuos gyvulius, kurie yra gimę iš ar
ti stovinčių giminystėje tėvų. Tečiau, nors tas faktas ir y- 
ra žinomas reikia patėmyti, kad tas tik yra tarp kai-kurią 
baltąją pelių rūšių, ne tarp visų veislių ir niekuomet nebu
vo patėmvta tarpe baltųjų žiurkių, marių kiaulyčių, zuikių 
ir kitų gyvulius kurie yra vartojami tos ligos bandymams. 
Labai nenaturalės sąlygos, kuriose tie bandymai yra vedami 
yra tai skirtingos nuo tų, tarp kurių randasi žmonių rasė, 
jog jog galima tikrai sakyti, kad vėžys būtų prigimtas tar
pe žmonių. Kitais žodžiais sakant, bandymų prirodymai ne
gali dar užstoti statistikos prirodymų, kurie parodo, kad 
vėžys yra neprigimtinas. Net tie, kurie tvirčiausiai stovi 
užtai, kad vėžys yra neprigjmtinas. Net tie, kurie tvirčiau
siai stovi už tai, sako, kad įsigema tik palinkimas prie vėžio 
ligos, bet ne pati liga. Daugiausiai ką galima patrti tiems 
žmonėms, kurių šeimynose randasi vėžio liga, kad jie pa
tirtų ir ypatingai saugotų ligos apsireiškimus, bei, kad sau
gotus to? ligos taip kaip ir kiti protingi žmonės kad daro. 
Tečiau, jie neturi rūpintis niekuo daugiau. Neteisingas su
pratimas, kad vėžys įsigema kįla iš to. kad liga taip plačiai 
išsiplatinusi dažnai užpuola kelius šeimynos narius toje pa
čioje ar sekančiose gentkartėse.

(3) . Ar vėžys yra kraujo liga? Jis nėra kraujo liga ir 
negali būti paskaitomu panašiu i Veneros ligas arba į ligas, 
kurios paeina iš nedoro ir nemorališko pasielgimo, kas ga
lėtų suteikti ant pavienio žmogaus ar šeimynos ištvirkėlio 
vardą.

Kaip Vėžys Išauga.
Y'ra gerai žinoma, kad žmogaus kūno audiniai, raumens, 

glėznįs, kaulai ir tt. susideda iš labai daug mažyčių celių. 
Tos celės, kaip kada yra palyginamos į plytas mūre, ir jos 
laikosi viena su kita, sujungtos medžiaga kurią galima paly
ginti prie kalkių mūre. Tečiau tos celės nėra tai negyva me
džią kaip yra plytos. Jos yra gyvos, nuolat auga ir miršta, 
prisilaikant kai-kurią įstatymą, kurių mes gerai nesupranta
me.

Kartais kurios nors iš tų celių pradeda augti ir vystytis 
nepanašiai į kitas visai neparastu būdu. Maža celių grupė, 
rodos, sudaro kolionijų, iš kurios pasidaro nesveika ir au
gančia kūne vieta. Ta vieta gali būti odoje, krūtyje, pil
ve, gerklėje, ar kitoje kokioje kūno dalyje. Dažnai celės 
sudaro mažą kietą gumuluką, kurį lengvai galima užčiup
ti ir kurį gali chirurgas lengvai pradžioje išpiauti.

Jeigu originalis guzukas yra neišimamas paprastai jisai 
auga ir prasiveržia į apsukui esančius kūno audinius. Tas 
praaugirnas yra nelaimingas skirtumas tarp paprastų guzų, 
panašių į karpas ir nelabųjų guzų panašių į vėžį. Ant galo 
išauga didelė masa ir mažos jos dalys atsiskiria ir papuolu- 
sios į kraują ir lymfą jais išsiplatina po visą kūną. Jie pa- 
paprasta celė išeina kūne iš savo vietos, ji beveik nieko ne
reiškia; nes toki celė miršta. Vėžio celės-gi turi tokią gai
vumo jėgą, kad auga kur tiktai papuola, ir kur tik viena 
toki celė apsistoja, naujas vėžys pradeda augti.

Vėžio išsiplatinimas kūne galima palyginti prie išsipla- 
tinimo limpančios ligos, kaip tymai, mieste arba gaisras na
muose. Jie prasideda vienoje vietoje sveiko kūno taip, kaip 
ir tymai prasideda vienuose miesto namuose. Jei uždarysi 
namus ir neišleisi tymą išeiti, epidemijos nebus. Bet, jei 
žmonės iš tą namą vaikščios po įvairias miesto vietas, nėra 
abejonės, kad prasidės epidemija, kurios vėliau negalėsi jo
kiu būdu sulaikyti. Jeigu maža ugnelė yra greitai užgesi
nama, pragaištis bus labai maža, bet jei leisti ją platintis, 
ji išaugs į didelį gaisrą, kurio nebus galima net ir geriau
siomis priemonėmis užgesinti.

Priežastys kurios veda prie vėžio.
Paprastai yra sakoma, kad mes nežinome delko vėžys at

siranda. Tai reiškia, kad mes nežinome, kas priverčia pir
mąją mažą celę arba celių grupę permainyti savo pobūdį ir 
persikeisti į tokią kuri turi nelabą ir nesulaikomą jėgą augti 
ir platintis. Tečiau kai-kada yra žinoma (daug dažniau, neg 
kai-kurie žmonės mano) apie sąlygas, kurios, rodos, yra prie
lankios tai nelaimingai permainai. Ypatingai mes žinome, 
kad vėžys dažnai atsiranda po ilgo nuolatinio kokios nors 
vietos trinimo ir aplink paprastas peraugas ar skaudulius. 
Lūpos ir burnos vėžys yra žinomas, jog atsiranda nuo išde
gimą nuo pypkės cibuko, nuolatinio trinimos išgedusio dan
ties ir tarp Rytą Indijos gyventojų, nuo kramtymo betel rie
šutų, kurie turi aštrų erzinantį kevalą. Vėžys ant viršaus 
pilvo tarpe Kasmero gyventojų, niekur tarp kitų gyventojų 
nerandamas, kįla iš nudeginimo nuo kangr krepšių su de
gančiomis anglimis, kurias tie kalnų gyventojai nešiojasi su 
savim, kad pasišildyti. Vėžys gerklės yra randamas tarp ky- 
niečią, kurie valgo perkarštus ryžius, o visai nerandąs tarp 
jų moterų, kurios valgo ryžius šaltus, ant antrojo stalo. Pil

vo (skilvio) vėžys gali atsirasti iš pilvo skaudulio. Vėžys 
yščiaus, dažnai yra patirta, kad paeina nuo sudraskymo (kū
dikiui gemant) ir nuo skaudulių; odos vėžys nuo erzinančių 
karpą ir apgamų, ir vėžys krūčių nuo neprižiūrėtą žaizdą, su- 
skirdimą, o ypatingai iš guzą kurie iš pradžios yra paprasti 
ir nepavojingi. Ištikrųją, kaip dabar yra žinoma tai nėra la
bai didelio skirtumo tarp paprastąją ir nelabąją išaugimą, 
kurie tie dvi klesi aiškiai atidalintą.

Paprastieji krūčių guzai, pūsliukės, skauduliai ir p., ne 
vėžiai iš pradžios, gali persaimainyti į nelabuosius išaugi
mus ar vėžį. Tikrai sakant, ankstybas pažinimas ir gydy
mas kurio nors tą vėžio pranokėją gali tikrai apsaugoti nuo 
vėžio. Apsisaugok nuo įvairią nuolatinių kūno trinimą, er
zinimą ir apsisaugosi tuo pačiu nuo vėžio atsiradimo. Nuo
latiniai skauduliai, suskirdimai, žaizdos, karpos, apgamos, 
kurie mainosi ir auga didyn turi būti prašalinti. Protingai 
apsieinant su tais ir kitais pavojaus ženklais, kaip ir anksty
bas nusimanančio daktaro ar chirurgo jų prašalinimas, la
bai sumažina galimybę turėti vėžio ligų.

Svarbesnieji Vėžio ženklai.

Pavojingiausis dalykas su vėžio liga yra tas, kad ji daž
nai prasideda be skaudėjimo ir auga išlengvo. Jei vėžys sa
vo pradžioje tiek padarytą skausmo, kiek padaro dantų skau
dėjimas, ausų skaudėjimas, žmonės iškarto pamatytų ir už
tikro stengtųsi jį prašalinti be jokio užvilkimo. Tečiau to 
nėra. Tai-gi kiekvienas protingas žmogus turi žinoti daž
niausiai apsireiškiančius ženklus. Reikia atsiminti, tečiau, 
kad tie ženklai nevisuomet gali reikšti vėžį, bet jiems pasi
rodžius reikia nieko nelaukti, kreiptis į gerų gydytojų ar 
chirurgų. Atmink, kad nei vienas geras daktaras negydys 
ligos, kuri gali būti vėžiu, tinkamai ir atsargiai jos neiš
tyręs. Būtinai reikalauk, kad jis gerai ištirtą.

Krūčių Vėžys.

Tai yra viena iš vėžio rūšių, kurioje yra daugiausiai vil
ties, kad ligonis gali pasveikti, dėlto kad anksti jį pažinti 
yra, palyginamai, nesunku. Tečiau liga iš tos vietos plati
nas greitai ir labai svarbu, nelaukti ilgai su gydymu. Abel- 
nai imant, vėžys tuo laiku, kuomet jis yra išgydomas, ir ant 
krūties bile kokis gūželis reikalauja greito ir atsargaus gy
dymo. Nors daugelis gūželių nėra vėžiu, bet kiekvienas iš 
jų gali pavirsti Į vėžio ligų. Tie, kurie apsireiškia pas mo
teris senesnes, neg 30 metų, ypatingai yra svarbūs. Viso
kie guzai krūtyje, nežiūrint kokio amžiaus moteris būtų, tu
ri būti, nieko nelaukiant, nusimanančio chirurgo ištirti, ir 
jei jie esti ilgiau kai mėnesį, turi būti išimti. Operacija, iši
mant mažus gūželius, yra palyginamai mažmožis ir mažai ar
ba visai jokių kūno subiaurinimo nepalieka, jei jis yra pa
prastas gūželiu. Iš kitos pusės užvilkimas operacijos reiš
kia, jog vėliaus reikės daryti didelę ir sunkių operacijų, kuo
met prisieina subiaurinti kūnų ir gali privesti prie mirties. 
Reikia atsiminti, kad kiekvienas guzas, kurs yra laikomas 
iki tol, kad jį galima būtų iš sykio pažinti, kaipo vėžį, jau y- 
ra tokiame stovyje, kad operacija turi būti didelė, o jei nie
ko su juo nedaroma, gali privesti prie mirties.

Ysčiaus Vėžys.

Kita vieta kurioje dažnai vėžys apsireiškia pas moteris, 
yra ysčius. Seniau ysčiaus vėžys buvo skaitomas už beveik 
neišgydomų ligų, bet dabar jis yra skaitomas tarp tų, ant 
kurios yra vilties išgydyti dėlto kad anksti galima pažinti 
kai-kuriuos tos ligos ženklus. Kuomet anksti gydoma, jo 
prašalinimas yra palyginamai nepavojingas. Kiekviena mo
teris turi gerai būti apsipažinus su svarbiausiais tos ligos 
ženklais. Nors tie ženklai nevisuomet dar reiškia vėžio ligų, 
tečiau jie yra persergėjimu ir reikia, tuojaus kreipties į dak
tarų, kad jis nieko nelaukdamas ir tikrai viskų ištirtų.

Pirmieji perspėjantįs ženklai, yra: (1) kiekviena per
maina ilgume ir tankume mėnesinių tekėjimų; (2) kiekvie
na permaina tekėjimo būdo, kuri skiriasi nuo tos, kuri yra 
ligonei paprasta; (3) kiekvienas sugrįžimas kraujo tekėjimu 
po amžiaus permainos; tai yra po to laiko, kuomet mėne
sinės buvo apsistojusios; (4) kiekvienas kraujo pasirodymas 
po sužeidimui ysčiaus jį plaunant, ekzaminuojant ir tt. Tie 
visi ypatingai svarbūs ženklai. Vandeniuoti ir mažai krauju 
sutepti tekėjimai yra taip-pat labai svarbūs. Tiems ženklams 
pasirodžius gydytis be atsargaus daktaro ištyrimo tų ženklų 
priežasties yra labai pavojinga, o laukimas ir atidėliojims 
diena nuo dienos gali privesti prie mirties.

Išlaukinis Vėžys.

Lūpos vėžys turi būti nužiūrimas, kuomet žaizda ar spuo
gas ant tos kūno dalies negi ja ir neprapuola. Vėžys ant lū
pos dažnai pradžioje išrodo kaip paprastas slogų spuogas, tik 
žinoma, jis neprapuola taip kaip slogų spuogas, kuris trum
pu laiku pranyksta. Toji liga dažniau pasitaiko tarp vyrą, 
negu tarp moterą.

Vėžys ant liežuvio. Dažnai apsireiškia iš nuolatinio tri
nimo negerai pritaikintą arba susproginėjusią dirbtinią dan- 
tą, aštrią šokią, išpuvusią dantą ir tt. Rūkymas, kaipo 
chemiškos iritacijos rūšis, kai kada yra priežastimi chroniš
ko liežuvio uždegimo ir pasidarymo mažą plyšių ar spuogą. 
Kiekvienas liežuvio skaudulys, kuris nepaeina iš sifilio ir 
kuris negija, kuomet gydomas turi būti skaitomas už nela
bųjų peraugų, kol jis, tikrai ištyrus, nepasirodys kitokiu e- 
santis. Liežuvio vėžys greitai auga dėlto jo operaicjos esti 
sunkios ir pavojingos, ir tiktai, jei laiku patėmytas ir tuo
jau gydomas, tėra užtektinai vilties, kad jis daugiau neatsi
kartos. Sidabro nitrato arba kito kokio deginančio akmens 
nereikia vartoti, gydant įvairius skaudulius ant liežuvio, nes 
pasitaikius jei tas skaudulys būtą nepažintas vėžys, toks gy
dymo būdas tik apsunkins visų dalykų.

Odos vėžys. Dažnai prasideda paprastu guzeliu arba 
skaudulių. Dauguma karpą ir apgamą yra mažos reikšmės, 
bet tos kurios ir auga ir maino savo pavydalų arba yra skau
damos turi visuomet būti žiūrimos su nepasitikėjimu. Jas 
prašalinus dažnai gali apsisaugoti nuo vėžio. Nuolatinė iri- 
tacija, skauduliai ar guzai, ant kokios tik kūno dalies jie 
pasirodo turi būti saugojami. Jeigu tik jie auga arba, jei 
prakiura reikia tuojau kreiptis į gerų gydytojų. Tinkamai 
gydyti tuos taip vadinamus vėžio pranokėjus ir net anksti 
patėmytų odos vėžį reikia tik mažos operacijos arba užtenka 
tik pavaitoti X-spindulius, arba radijumų. Deginantis ak
mens prityrusiose rankose kai-kada pasekmingai veikia, bet 
kiti būdai yra saugesni ir mažiau subiaurina žmogų.

Virškinimo Organų Vėžys.
Vėžys pilvo, žarną ir kepenų dažnai pasitaiko ir yra bai

si tos ligos rūšis. Jis pasitaiko lygiai tarp vyrų kaip įy mo- 
1 terą ir yra priežastimi apie 35 nuoš. visų nuo vėžio mirčių.

IŠ LIETUVOS LAISVES 
PASKOLOS RAŠTINES.

Dabar visur kolonijose tve
riąs L. Paskolos Bonų parda
vinėjimui Komitetai. Kur tik 
susitveria tokis komitetas, kur 
tik tokie komiteto arba stoties 
iždininkas pastatytas po kau
cija, tuojaus prašome praneš
ti L. Paskolos raštinėn tokios 
stoties sąstatų ir kiek reikia 
prisiųsti kvitą knygučių.

Kartu su knygutėmis bus iš
siuntinėjami ir ženkleliai. Žen
klelių bus siunčiama nedau
giau kiek siunčiama kvitų. 
Ženkleliai negali būti duodami 
neužsirašiusiems Lietuvos bo- 
no.

Visokiuose reikaluose visuo
met klauskite Centro Raštinės 
informaciją.

Lietuvos Paskolos Raštinė.

LAWRENCE, MASS.
Per Naujus Metus čia viešė

jo gerb. kun. kan. Laukaitis. 
Pasakė kelias prakalbas salėje 
ir pamokslų bažnyčioje.

Vietos lietuviai išsirinko bo- 
ną platinimo komitetų. Jau 
bonų užsirašė už $7.700. Už
mokėjo jau $3.7000. Komite
tas susideda iš 12 asmenų. Vie
nybės su liberalais tame darbe 
nėra. Čia kalbu tik apie ka
talikų komitetų ir jų subskrip- 
cijas.

Rep.

LINDEN, N. J.
LDS. 73 kuopa laikys mėne

sinį susirinkimų sausio 11, 
1920 paprastoje vietoje pas J. 
Tuska 18 St. stuboje 7 vai. va
kare. Susirinkite kuoskaitlin- 

i giausia, nes turim labai svar- 
; bią daiktų apsvarstyti ir bus 
išneštas raportas prakalbą, ku
ris buvo 8 d. sausio ir nepa
mirškite atsivesti naują narių.

J. J. Butkus, rašt.

KARO DAINA.

Aplink mus kanuolės dunda... 
Taigi, vyrai, paklausykit! 
Mūs Tėvynė štai atbunda, 
Laisvės kelia jai taisyki!!

Priešai nor pastot mums kelių, 
Nor pagrobti mūsų šalį, 
Stengias jungų mums uždėti; 
Vyrai reikia mums budėti!

Vėliavos jau plevėsuoja... 
Ant jų “Vytis” rodo kelių;
Drųsiai karžygiai maršuoja... 
Traukdami kari] dainelę...

Antupių Juozas.

“Kariškių Žodis”)

“DARBININKO” PRENU
MERATA NUO NAUJU 

METŲ 1920 
KETURI DOLERIAI.

Užrubežyje
Penki Doleriai.

Ar jau užmiršai savo tėvus, 
brolius, seseris arba artimuo
sius?

Kuo jie prastesni už kitus, 
kad jiems neužrašai naudingų 
darbininku laikraštį “Darbi
ninkų”?

Žinok, kad jiems nėra sma
gu kuomet jų kaimynas gauna 
iš Amerikos laikraštį “Darbi
ninkų” nuo savąją ir iš to lai
kraščio sužino gyvenimų, vei
kimų amerikiečių lietuvių, o 
jie turi eiti ir klaustis pas tų 
kaimynų.

Šiandienų “Darbininkas” y- 
ra vienas iš populeriškiausią 
laikraščių ne tik Amerikoje, 
bet ir Lietuvoje.

Dabar “Darbininkas” siun
čiamas į Lietuvų tūkstančiais 
ir gal būti rastume kiekvieno
je parapijoje. Geistina, kad 
jis rastųsi kiekvienoje grinte- 
lėje.

Nore dabar atsimink ir užra
šyk jiems laikraštį “Darbinin
kų”!

Gal praleidi desėtkus dole
rių ant menkniekių arba pirk
damas bereikalingas dovanas 
ant švenčių? — Nepasigailėk 
$5.00 suvargusiems tėvynėje. 
Jiems bus brangiausia dovana, 
laikraštis “Darbininkas.” 

Prenumeratų ir pinigus siųsk 
šiuo adresu:

“DARBININKAS,”
244 W. Broadway,

So. Boeton, Mass.



DARBININKAS

1

TAUTOS FONDO ATSKAITŲ REIKALE
t

Lietuvos Kariuomene l
t

Jų galima gaut “Darbininko” Knygyne.

r

$28,690.52Totai

i

J
Totai Expenaes and Losses $26,745.90

t

1,950.00
1,000.00

Liberty Bonds. coupons attched.... 
Miscellaneous Investments....................

$19,498.45
..1,400.00 
. .5,250.00 
..2,542.07

WATERBURY, CONN. 
Vieša padėka.

X

Totai Receipts-.................$402,265.29
Organization eipenses..........................................$2,257.52
Printing and Publishing Expenses........................ 3,974.40
Traveling Expenses National Council...........4,881.56
Stenograprers Expenses, Pece Delegation, Paris 1,003.25
Miscellaneous Office Expenses................................. 643.43
Premiums on Officers* Bonds................................... 575.00
Secretary’s Salary and Expenses................ ’.......... 8,120.79
Treasurer’s Expenses............................................... 105.65
Loss on sale, Liberty Bonds ............................... 2,604.73

>
Cash Balances and Investments...

EXHIBIT “B”.

Statement of Recepts and Disbursements. 
(September 23, 1914, to Oetober 31, 1919.

Receipts —

MILWAUKEE’S IR APIELIN- 
KĖS LIETUVIAMS. 

Gerbiamieji: —
Man rodos kad dar nepamir

šote paraginimus iš plakatų ir iš 
sakyklos, kad sunešus drabužius 
dėl pavargėlių Lietuvos. Tad gi 
malonėkit sunešti arba prisiųsti 
cogreieiausia, nes jūsų atidėlioji
mas pailgina kančias mūsų varg
stančių brolių ir sesučių. Drabu
žius priduokit ant šio adreso: 
O. A. Nevuliutė,

597 Fifth, Avė. car- Lapham St. 
Milwaukee, Wis.

Eina Utaminkais ir Ketvertais 4 pusi., 
Subatomis 8 puslapių.

R TAMSTA GAVAI 
MUSŲ LAIŠKĄ?

Mes jau išsiuntėm lai
šką, kuriame pranešam, 
kad jau pinigus galima 
siųsti Lietuvon Ir nuro
dome kaip reikia pasiųs
ti. Jeigu Tamsta dar ne
gavai to laiško, meldžia
me mums pranešti ir mes 
prisiusime.

Lietuvių Prekybos B-v«
120 TREMONT STREET 

soom s«s
BOSTON. :: MASS.

Geriausias ir naudingiausias lietuviams A- 
merikoje ir Lietuvoje laikraštis “Darbinin
kas.”

“Darbininką” Leidžia
LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGA.

REPORT-
The Lithuanian National Fund, Sept. 23, 1914 to Oetober 31, 1919 

Deeember 4,. 1919.

T. Fondo 40 skyriaus
Rašt. Ona Černiauskaitė. tis.

Froni Branches for National Fund..........$391,329.70
Šimkus Fund...........................................................3,957.34
Button Fund........................................................... 2,713.08
Book Fund................................................................_942.52
$10,000.00 Fund.......................................  470.00
Interest on Invested Funds and Checking Acc. 2,852.65

Prenumeratas, pinigus, money orderius 
arba čekius siųskite šiuo adresu:

“DARBININKAS,”
242-244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 620.

EXHIBIT “A”.

Statement of Cash Balances and Investments.
Oetober 31, 1919.

To*al Cash Balances, Oetober 31, 1919................ ........
Totai Liberty Bonds, no coupons attached......................
Todal
Totai

40
ĮVAIRIŲ ATVIRUČIŲ UŽ $1.

J

Nore progos išgyti iš tos ligos yra daug mažiau, neg tose 
rūšyse, apie kurias pirmiau kalbėjome, tečiau, vėžys tų or
ganų gali būti pasekmingai išimtas, jei laiku jis yra pa- 
tėmytas. Toks išsireiškimas nereiškia, kad vėžį būtų galima 
išimti iš kepenų, nes nėra nei jokios galimybės tą ligą iš ke
penų prašalinti. Tikrai sakant, vėžys retai kuomet prade
da pirmiausiai augti kepenyse; paprastai jis užsikrečia iš 
peraugusio vėžio kitose kūno dalyse.

Pilvo Vėžys ir geriausiose sąlygose yra sunkiausia rūšis 
tos ligos ir gydymas turi būti pradėtas kuoankščiausiai. Li
ga praideda dažniausiai taip išlengvo, kad jos įsikerėjimas 
gali būti taip toli nuėjęs jau tuomet, kuomet pirmieji, per- 
sergiantįs ženklai pasirodo. Kadangi vėžys tų organų ne
gali būti matytas tol, kol viduriai nėra atidaromi, tai gi ir 
reikia kad jį pažinti, pasitikėti jo simptomais. X-spinduliai, 
tečiau, kaip-kada parodo nužiūrimas pilvo ar žarnų permai
nas. Be to, tų organų normalė funkcija yra paprastai anksti 
pradedama trukdyti, ir tas turėtų pakelti mūsų nužiūrėji
mą. Nevirškinimas yra labai paprastas nusiskundimas, bet 
tos ypatos, kurios turi viršum 40 metų ir kurios pirmiau tu
rėjo gerai virškinančius vidurius, jeigu tiktai pradeda ma
žai sverti turi žinoti, kad kas nors yra ir turi prisiminti a- 
pie vėžį. Nevirškinimas nėra tai tikras pilvo vėžio prirody
mas, tečiau, jei jis nuolatinis, tai geriau būti atsargiu ir ge
rai ištirti su pagelba šių laikij diagnoso metodų, ypatingai 
su X-spinduliais. Skonio permaina, kaip tai nemėgimas mė
sos skonio ir yra dažnai pilvo vėžio simptomai. Skausmas 
pilvo duobelėje ir vėmimas dažnai be matomo kraujo yra 
dar didesni pavojaus ženklai.

Pirmieji simptomai žarnų vėžio yra beveik tie patįs, kaip 
ir pilvo. Nuolatinis viduriavimas su kraujais yra paprastas 
persergėjimo ženklas. Kai-kuriose žarnų vietose toji liga da
žnai yra paskaitoma už hemoroidus (angį, pilės). Kraujo te
kėjimas iš žarnų yra dažnai iš tos priežasties, bet gali būti 
ir vėžio ženklu, tai-gi visuomet tokiuose atsitikimuose reikia 
eiti pas gerą daktarą, kad ištirtų. Tai yra vienintelis ke
lias, kad tikrai susekti tarp tų dviejų ligų skirtumą. Tų li
gų gydymas be jokio ištyrimo, ant nelaimės, labai dažnai 
vėžio skausmo (tos paslėptos palaimos) pradžioje paprastai 
pasitaiko ir, kad save apsisaugoti ligonis turi būtinai rei
kalauti, kad gerai jį daktaras ištirtų.

Vėžio Gydymas ir Apgavingi Daktarai.
Žmonės turi visuomet saugotis klaidingų ir pavojingu 

nuo tos ligos vaistų ir gydymų, kuriuos taip dažnai skelbia 
įvairūs apgavikai. Nėra biauresnio žmogaus pobūdžio, kaip 
tas, kuriuo naudojamos iš baimės ir vilčių tąja liga sergan
čiojo žmogaus. Visos vėžio gyduolės kurios yra garsinamos 
laikraščiuose yra tik apgavystė. Tokios gyduolės yra, ap
lamai imant, dvejopiškos: (1) vaistai imti į vidų, su ko
kiais nors artiseptiškais plovimais; (2) tepalai, turintįs smar
kiai deginančius chemikalus. Nėra jokių vaistų kurie vėžį 
išgydytų ir vaistai, kurie duodami tam tikslui nors gali bū
ti ir nepavojingi, tečiau jie suteikia blogą, dėlto kad juos 
vartojant, liga užsivelka, taip kad dažnai pervėlu yra da
ryti operaciją. Išskyrus tuos atsitikimus, kuomet yra dakta
ro patariama kai-kuriose mažesnėse tos ligos rūšyse griau- 
žiantjs tepalai yra blėdingi. Jie gali paakinti vėžį greičiau 
augti arba jie gali pragriaužti peraugos viršūnę, o po apa
čiai duoti progos platintis ir eiti gilyn ir tuo pačiu laiku gai
šinant laiką. Jei apgavikai arba laikraščiuose skelbiantįs spe
cialistai ar institutai rodytų ligoniui savo pliūdijimus, jie 
turi atsiminti kaip lengvai tokie paliudijimai yra padaromi, 
ir pardavinėjami glėbiais, ir kad, kas liečiasi vėžio', jie pa
prastai yra remiami tuo kad k a mten pasisekė prašalinti per
augas, kurios buvo visai kas kitas, bet ne vėžys. Ne tik kad 
yra daug rūšių paties vėžio, bet yra daug ir kitų ligų, ku
rios labai panašios į vėžio ligą ir gali būti be jokios baimės 
panaudojamos įvairių apgavikų, kad išgauti pinigus iš ne
laimingų ir nenusimanančiij pašalpos ieškančių ligonių.

Radium ir X-Spinduliai.

Tos naujos gydymo priemonės yra tikrai naudingos kai- 
kuriose paviršiuje esančiose vėžio rūšyse, kaip tos kurios ran
dasi ant senų žmonių odos. Kai-kuriuose atsitikimuose tos 
priemonės gali visai vėžį išgydyti, išgydant mažas peraugas, 
kurios apsireiškia po operacijai. Jos taip-pat yra pripažintos 
už gerą vėžio palengvinimui gydymą, kuomet liga jau taip 
toli yra nuėjus, kad operacijos daryti negalima. Abelnai i- 
mant, radiumo vertė nėra dar tikrai pripažinta, nors yra 
daug vilties į jį dedama. Išskyrus odą, dar neprieita prie 
to, kad jį būtų galima vartoti vietoj chirurgiškos operacijos. 
Reikia atsiminti ir tai, kad net ir dabar mažai tėra radiumo 
šioje šalyje, ir tas, kuris yra, randasi rankose mažo būrio 
daktarų ir įstaigų. Tai-gi reikia labai atsrgiu būti, pasiren
kant gydytoją, tomis priemonėmis gydytis, nes tik keli dak
tarai turi užtektinai radiumo, kad suteikti kokią nors nau
dą, ir tik keli iš jų težino, kaip vartoti X-spindulius tiek 
daug, kiek yra reikalinga, kad gauti geras pasekmes, pavo
jingai ligonio nesudeginant. Žodžiu sakant, tomis gydymo 
priemonėmis galima naudotis tik dideliuose ir gerą vardą 
turinčiuose ligonbučiuose, arba pas daktarus esančius labai 
gerame savo profesijos stovyje. Radiumas neturi būti skai
tomas kaipo koki stebuklinga gyduolė, ant kurios galima 
remtis, kad išgydyti užsisenėjusią vėžio ligą, arba kad bū
tų galima vartoti vietoj kitų seniai žinomų gydymo būdų; 
jis turi būti laikomas, kaipo svarbus pridėčkas prie tų prie
monių, su kuriomis kovojama prieš tą baisiausią ligą, bet 
turi būti vartojamas tik gerai suprantančių žmonių ir gerai 
viską apsvarsčius. Gydant vėžį radiumu įvairūs jo trūku
mai dar labiau nurodo svarbumą anksti ligą pažinti ir po 
tam gydyti chirurgo pagelba pačią ligą ir tas priežastis, ku
rios prie jos veda.

Sutrauka.
Šie faktai apie vėžį turi būti gerai žinomi visiems vir

šum 30 metų senumo žmonėms:
1. Vėžys pradžioje yra be skausmo, tai-gi dėlto jis y- 

patingai yra apgaulingas ir pavojingas.
2. Vėžys iš pradžios yra tik maža perauga, kuri gali bū

ti saugiai ir lengvai prityrusio chirurgo ar kitais būdais pra
šalintas.

3. Vėžys nėra kūno sudėjimo arba kraujo liga.
4. Vėžys yra nelimpanti ligą.
5. Vėžys yra praktiškai imant, neįsigemama liga. .
6. Kiekvienas gūželis ant krūties turi būti nusimanančio 

daktaro ištirtas.
7. Nuolatinis nepaprastas tekėjimas ar kraujo plūdimas 

yra nužiūrėtinas.
8. Spuogai, suskirdimai, nudraskimai, guzai ir skaudu

liai, kurie negija ir karpos, apgamos, kurios mainosi didu

mu, spalva, ir išvaizda gali virsti į vėžį, jei nėra nugydo- 
mi.

9. Apie 60 nuoš. žarnų vėžio yra skaitoma paprastai už 
hemoroidus (pilės). Reikalauk būtinai pilno medikalio išty
rimo.

10. Nuolatinė iritacija, nežiūrint kokios rūšies ji nebū
tų yra paprasta vėžio priežastis. Labai retai jisai atsiran
da nuo staigaus susižeidimo.

11. Daktaras, kurisai gydo nužiūrėtinus dėl vėžio ženk
lus jų tikrai neištyręs, nežino ką jis dirba.

Pereitam T. F. Seime (Worcester, Mass.) nutarus, kad patik
rinti aukojančią visuomenę, jog T- F. reikalai yra vedami kaip rei
kia, kad tą veikimą paliudytą trečias asmuo, pašalietis, seimas 
įsakė pasamdyti “publie accountant,” kas likos ir padaryta. Ne
pasirodžius tuojaus po seimo tai atskaitai, nekurie mūs prieteliai 
buvo pradedą nerimauti, gal manydami, kad Valdyba seimo nu
tarimo nepildys. Taigi čia pranešu, kad Sekretoriato noras bu
vo atskaitą padaryt už visą metą, nes 1918 m. buvo išduota ats
kaita (knygutėje “Už Laisvę”) iki 31 d. spalio, 1918 m. Knygos 
“publie accountant” buvo atiduotos 4 d. lapkričio, ir atgal gau
tos tik 16 d. Gruodžio, ir gavęs raportą, tuojaus garsinu, kad 
gerbiamieji Tautos Fondo prieteliai nemanytą, kad Sekretoriatas 
norėtą ką nors paslėpti, nes nieko tokio nebuvo ir nėra, su kuo reik
tu slėptis. Visos išlaidos daroma su užgyrimu Tautos Fondo val
dybos. Didesnes sumos pašalpos siunčiamos tik užgyrus Amerikos 
lietuvių Tarybai.

Prie to turiu išreikšti džiaugsmą, kad pinigą skaitlinės pas ger
biamą kasininką parodo, kad $7.43 buvo daugiau paskaityta, ne
gu turėjo būti. Reiškia, per 5 metus vedant T. F. knygas, tik 
ant $7.43 klaida tepadaryta- Raportas ištisai, kaip jis yr, tilps 
tam tikrose atskaitose, kurios bus tuojaus po švenčių atspauzdin- 
tos ir išsiuntinėtos skyriams.

Čia paduodu tik tas dalis, kurios nušviečia patį svarbiausią 
Tautos Fondo finansinį stovį, taip kaip jis yra paduotas raporte.

Tikėdamas, kad gerb. T. F. rėmėjai rems T. F. kaip ikišiol, 
<ad rėmė ir atmins apie savo brolius kovojančius už laisvę Lietu
vos, prisidėdami su savo auka į Kalėdinį Laisvės Savaitės fondą.

T. F. sekr., K. J. Krušinskas.

To the Officers and Direetors,
The Lithuanian National Fund, 

Pittsburgh, Pa.
Gentlemen: —

As per your reąuest, we have made an audit of the books, 
records and accounts- of your Association for the period from Sep- 
tember 23, 1914, to Oetober 31, 1919.

As a result of our examination we are submitting herewith a 
report thereon, together with the following named exhibits and 
schedules:

Exhibit “A” — Statement of Cash
Balances and 
Investments, Oetober 31, 1919.

Exhibit “B” — Statement of Receipts and Disbursements, 
September 23, 1914 to Oetober 31, 1919.

V»'e hereby certify that, in our opinion, the statement shown 
iri Exhibit “A” represents tre financial condition of your Associa
tion as at Oetober 31, 1919, and that the statements of recepts
and disbusements shown in Exhibit “B” shows the correct tran- 
sactions, as far as ascertainable, of the Lithuanian National Fund 
for the period stated.

Respectfully submitted,
(Signed) Crowther & Sheppard, 

Certified Publie Accountants.

Jeigu nori, kad raštas atrodytų gerai — vartok geriau
sios išdirbystės plunksną “Moore.”

Galima gauti “Darbininke.” Jų kaina: $2.50, $3.00, $3.50, 
$4.00, $4.50, $5.00 ir aukščiaus.

Jeigu nepatiks, už 10 dienų sugrąžink mums, o mes grą
žinsime pinigus.

Užsakymus siųsdami adresuokite: . 
“DARBININKAS,”

244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Tautos Fondo 40-tas skyrius 
laikydamas savo mėnesinį su
sirinkimu gruodžio 28 d. nuta
rė išreikšti viešą padėką p. A. 
Aleknai už jo pasidarbavimą 
surengime didelio baliaus, ku
ris atnešė porą šimtą dolerių 
pelno.

Fund Distribution for the Relief of War Sufferers and The 
Furtherance of the Lithuanian Cause.

Distributed through Information Bureau, Switzerland $119,832.11 
(Prie tos sumos priskaityta ir per Šveicariją Lietuvon siųstieji 

pinigai. K. J. K.)
Distributed through Information Bureau, New York, N- Y. 40,000.00 

(Šitie pinigai panaudota publikacijai Lietuvos atstovams taikos 
konferneijon liepiant. K. J. K.)
Distributed through Information Bureau, AVashington, D.C. 31,137.02 
Peace Delegation, Paris Lithuanian Cause......................... 64,182.11

(Pridėjus $25,000 siųstus prof. Valdemarui per Stockholmą, pa
sidaro $89,182.11. K J. K.)
Legation, Stockholm, Sweden ........................................... $35,500.00

(Prie tos sumos priskaityta ir tie $25,000, kurie prof. Valde
marui siųsta taikos delegacijos reikalams- Tuos pinigus prof. Val
demaras atsiėmė jau būdamas Paryžiuje. K. J. K.)
Fo the care of Students’ Switzerland. .. ............................. 30,300.00

(Čia priskaityta $20,000, kurie siųsta kun. J. Dobužiui užlai
kymui Informacijos Biuro ir Lietuvos atstovybės. K. J. K.)
War Prisoners, Switzerland .....................................................9,000.00
Apostolie Delegate, Washington, D. C....................................5,655.91

(Per Jo Excelenciją išsiųsta Lietuvon- K. J. K.)
Legation, Rome, Italv........................................
Allotment for account of Discharged Soldiers.

(Liet. Liuosybės Sargams. K. J. K.)
Art Students, Italy....................................................   200.00

(Kalpokui, karo tremtiniui, kelionė grįžti Lietuvon. K. J. K.)
Delegates to Paris, Switzerland and Lithuania ..................5,365.00
Delegates Expenses to South America ................................ 1,214-15
American and Lithuanian Relief Fund, Loans retumed .... 500.00 
Totai Disbursements for the Relief of War Sufferers and

Furtherance of the Lithuanian Cause ..................... $346.836.30
Totai Disbursements to Oetober 31, 1919.......................... $373,582.30
Balanee on hand, Oetober 31, 1919 ................................ $28,683.09

IR JOS VEIKIMAS
ATVIRUTĖSE

Siųsk pinigus su užsakymu.

t “Darbininkas”,244 w-Br£da„, Mass. f 
% ___________ $

Jūsų Priederme
APRŪPINTI SAVO TĖVUS, BROLIUS, 

SESERIS IR GIMINES LIETUVOJE " 
GERAIS IR NAUDINGAIS 

LAIKRAŠČIAIS IR 
KNYGOMIS.

Į Lietuvą arba užrubežyje 3 sykius į sa
vaitę metams.................................................................$5.00
Pusei metų 3 sykius į savaitę.......................$2.75
Vien tik subatinis numeris metams...........$2.50
Amerikoje 3 sykius į savaitę metams........ $4.00
Pusei metų 3 sykius į savaitę.......................$2.25
Vien tik subatinis numeris metams.......... $2.00

LJD.S. CENTRO VALDYBOS
ANTRASAI.

Dvasiškas Vadovas —
Kun. F. Kemėšis, 

381 Westminster Ave^ 
Detroit, Mich.

Pirmininkas —
Pranas Virak’s,

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkė —
M. Žukauskaitė, 

1 Grime St., 
So. Boston, Mass.

Sekretorius —
A. F. Kneižis,

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Iždininkas —
Jonas Glineckis,

277 Silver St., 
So. Boston, Mass. '

Iždo Globėjai —
Ona Jankienė, 

1428 Columbia Road, 
So. Boston, Mass.

B. Morkaitė,
145 Main St., 

Athol, Mass.

J. M. Bakšys — 
St. Bernard’s Seminary, 

Rochester, N. Y.

Kontrolės Komisija —
Kun. K. Urbonavičius, 

50 W. 6-th St., 
So. Boston, Mass.

Kun. P. Juškaitis,
40 York St., 

Cambridge, Mass.

Vladas Jakas, 
37 Jefferson St.,

Cambridge, Mass.
Literatiškoji Komisija —

Kun. F. Kemėšis, 
381 Westminster Avė., 

Detroit, Mich.

Kun. K. Urbonavičius, 
50 W. 6-th St., 

So. Boston, Mass.

Pranas Gudas, 
244 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

Pranas Virak’s,
244 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Kun. J. J. Jakaitis ,

41 Providence St., 
Worcester, Mass.

TĖMYKITE VISI. 
Persergėjimas.

Dabar, kuomet visos lietu
vių bendrovės plačiai garsina
si lietuvių laikraščiuose ir lei
džia savo agentus, tai apgau
lingi agentai landžioja po žmo
nes ir apgaulingai apsimeta 
kokios nors lietuvių bendrovės 
agentais ir parduoda “Šerų.” 
Todėl visi turi būti atsargūs 
su nepažįstamais agentais, šę- 
rus parduodančiais. Lietuvių 
bendrovių agentai turi paliu
dijimus. Nuo nepažįstamo a- 
gento reikalaukite paliudiji
mų. Persergėkite ir paaiškin
kite apie tai laikraščius ne
skaitančius.

L0WĖLL, itaSž
Gruodžio 28 d. čia buvo pra

kalbos, kurias surengė Vytau
to kliubas. Žmonių buvo daug. 
Kalbėjo Pr. Gudas, “Darbi
ninko” redaktorius. Kliubo 
tikslu yra įsteigti tautišką na
mą. Sunku prikalbinti žmo
nes dėtis prie to, kad čia jau 
yra žlugęs vienas kliubas ir 
viena kooperacija. Žlugo per 
neteisingų žmonių suktybes. 
Bet Visos kliūtys turbūt bus 
pergalėtos ir namas turės sto- 

Vietinis.

e : , ... .



8___________ .

VIETINĖS ŽINIOS.
PIRKO BONŲ UŽ $500.

Dr-stė D. L. K. Keistučio, 
laik ėsavo metinį susirinkimą 
nedėlioj 4 d. sausio 1920 m. po 
No. 193 Hanover st., Boston, 
Mass. 3-čią vaL po pietą. Pir
miausia buvo pašaukta nauja 
valdyba užimti savo vietas. 
Pirmininku pasiliko Motiejus 
Versiackas, vice-pirm. Miko
las Žarkauskas, prot. rašt. Juo
zapas Vinkevičius, fin. rašt. 
Juozapas Kavaliauskas, kasie- 
riu Andrius Zaiieckas. To
liaus buvo skaityta kopijos su 
įvairiomis rezoliucijomis ir su 
protestais prieš Lietuvos ne
prietelius lenkus, rusus ir vo
kiečius. Tos visos rezoliuci
jos pasiliko priimtos vienu bal
su. Toliaus buvo įnešimas pa
duotas kas link nupirkimo Lie
tuvos Boną ir trumpai apsvar
sčius nutarė Lietuvos Boną 
nupirkti net už $500.00 ir de
lei nupirkimo Lietuvos Boną 
likos išrinkta iš dr-stės 3 ats
tovai: Motiejus Versiackas, 
Jonas Adomavičius, Andriejus 
Zaleckas. Kaip matom, tai 
mūsą draugystė pirmutinė 
žengė į pagelbą savo tėvynei 
Lietuvai. Todėl patartina ir 
kitoms dr-joms sekti pavyzdį 
mūsą dr-jos ir stoti į pagelbą 
Lietuvai.

Protokolą Raštininkas
Juozapas Vinkevičius.

KATALIKŲ VIENYBĖS 
PIRMO SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS, 
SO. BOSTON, MASS.

Sausio 5 d. šv. Petro Bažny
tinėj svetainėj buvo susirinki
mas Kataliką Vienybės. Ati
darė 8 vai. vak. Susirinkimo 
vedėju išrinkta F. Virakas, 
rašt. D. Antanavičius (ir kitas, 
kurio vardo neturiu). Manda
tą priėmimui įgalioti raštinin
kai.

Delegatai su mandatais pri
buvo nuo sekančią dr-ją:

1. Nuo Vyčią 17 kuopos, So. 
Boston, Mass.: Z. Gurkliutė ir 
Z. Žukauskaitė. Narią 80.

2. Nuo Dr-stės šv. Juozapo, 
W. Lynn, Mass.: M. Adlys ir 
B. Briadauskas. Narią 95.

3. Nuo šv. Petro Bažnytinio 
Choro, $o. Boston, Mass: P. 
Miliauskas ir M. Žukauskaitė. 
Nariu 75.

4. Nuo Dr-stės Maldos Apaš
talystės, So. Boston, Mass.: P. 

’Giedraitaitė ir P. Šeduikis. Na
rią 300.

5. Nuo S. L. R. K. A. P. B. 49 
kuopos, So. Boston, Mass.: P. 
Špokas ir M. Kilmoniutė. Na
rią 60.

6. Nuo Amžinojo Rožan
čiaus, So. Boston, Mass.: A. 
Kasinskaitė. Narią 100.

7. Nuo Moterą Dr-stės Ne- 
perstojančios Pagalbos Panos 
Švč., Norwod, Mass.: M. Ba- 
liotienė ir M. Didžbalienė. Na
rią 107.

8. Nuo Saldžiausios Širdies 
V. J. Dr-jos, So. Boston, Mass. 
J. Karolynas ir A. Kmitas. Na
rią 150.

9. Nuo Dr-stės Šv. Jurgio, 
Norwood, Mass.: J. Pileckas. 
Narią 150.

10. Nuo Draugystės Šv. Ka
zimiero Karalaičio, Norwood, 
Mass.: K. Vėsula ir A. Kalu- 
nas. Narią 125.

11. Nuo S. L. R. K. A., So. 
Boston, Mass.: J. Žardeckas ir 
J. Tarutis. Narią 178.

12. Nuo S. L. R. K. A., Nor- 
wood, Mass.: M. Jankauskienė 
ir K. Stašauskienė. Narią 35.

13. Nuo L. Vyčią 27 kuopos, 
Norwood, Mass.: A. F. Kava
liauskas ir O. Januševičiutė. 
Narią 31.

14. Nuo L. Vyčią 18 kuopos, 
Cambridge, Mass.: O. Manke- 
vičiutė ir Z. Tamošiūnas. Na
rią 25.

15. Nuo L. D. S. 1 kuopos, 
So. Boston, Mass.: J. Glineckis 
ir J. Petrauskas. Narią 280.

16. Nuo Dr-stės Šv. Kazi
miero R. K., So. Boston, Mass. 
— P. Petrauskas ir V. Micke
vičius. Narią 400.

Šį susirinkimą atstovavo 16 
dr-ją bei kuopą, kurios suda
rė 1206 narius.

Į Federacijos Tarybos suva
žiavimą, delegatu išrinko

Viraką. Suvažiavimas bus 
sausio 27 ir 28 d. š. m. Pitts- 
burg, Pa

Šiems metams valdybon iš
rinkta šios ypatos: Pirm. Po
vilas Petrauskas 16 balsą, vi
ce-pirm. Petras Miliauskas 13 
balsą, prot. rašt. Domininkas 
Antanavičius 13 balsą, fin. 
rašt. Zofija Gurkliutė 12 balsą, 
ižd. Jonas Gilneckis 18 balsą, 
kasos globėjai Paulina Gied- 
raitaitė 9 balsus ir Andrius Za- 
lieckas 8 balsus.

Plačiai apkalbėjus Kataliką 
Vienybės reikalus, susirinki
mas uždarytas 10:30 vai. vak.

Susirinkimo vedėjas —
F. Viraks. 

Rašt. — D. Antanavičius.

VALKATOS ATSILAN
KYMAS.

Po No. 37 Margin St., Boston, 
Mass. gyvena 4 šeimynos lie
tuvią. Atsivilko So. Bostono 
nezaležninkas vardu So. Bos
tono klebono, perėjo per 3 šei
mynas ir inėjo ketvirton pas J. 
Pasaugūną. Moterys sužinoję 
tą apgaviką nubėgo atimt pi
nigą sakydamos, kad tokiems 
klebonams neduoda pinigą ir 
tokiu būdu buvo priverstas 
atiduot. Būkite visi atsargūs 
ir saugokitės apsimetėlio.

Gerai žinomas.

PUIKIAUSIAS VAIDINI
MAS.

Pilnąją Blaivininką 49 kuo
pa pasiėmė ant savo pečią mil
žiniškas išlaidas, kurios siekia 
net apie $300, kad parodyt 
Bostono ir pielinkės lietu
viams istorišką veikalą “Kei
stutį,” atlošiant tikrai artis
tiškai. Mes daug esam matę 
veikalą, bet tokio kaip “Keis
tutis, ir atvaidinant kaip at- 
vidina Worcesterio artistai, 
tai ištikrąją dar nesam matę. 
Kurie buvo AVorcestervje ant 
to veikalo gruodžio 27 d. 1919, 
tai patvirtino kiekvienas, nes 
veikalas pats yra puikus, o 
kas svarbiausia, kad artistai, 
kiekvienas atlieka savo užduo
tį kogeriausia. Artistą tame 
veikale dalyvauja net 24. Ir 
daugiausia moksleiviai.

Todėl nei viens nepraleiski
te šios progos, bet ateikite vi
si pažiūrėti mūsą didvyrio 
Keistučio gyvenimo, kuris at
sibus saus. 17 d. Dudley St. 
Opera House. Pradžia 8 vai. 
vak. Tikietą kaina nuo $1.00 
iki 25c. Visi tikietai su nume
riais. Jįj galima gauti pas 
kiekvieną Blaivininką narį.

Rengėjai.

• (Paskelbimas)
SVEIKATA NESUNKU 

UŽLAIKYTI.
Jei jūs viduriai betvarkėje, 

nekaltinkit juos! Būkit atvi
rus, kad jūs patįs kalti negy
venę kaip reikia ir vartoję ne
tikusiai maistą, taip kad per
virš išnaudoti viduriai tur •su
kilti. Ką daryt? Nugi skai
tykit sekantį laiškutį: “St. 
Paul, Minn. 7 d. gruod., 1919 
kada tik man pilvą suskauda, 
.tuojaus einu pas savo aptieki- 
ninką nusipirkt Trinerio Ame
rikinio Eliksiro iŠ Kartaus Vy
no, ir į 2 dienas vėl jaučiuos 
gerai. Jūsą Henry Cerveny, 
Ross Str.” Pamėgink tą vais
tą ir pamatysi, kad Trinerio 
Amerikinis Eliksiras iš Kar
taus Vyno sudrūtina ir užlaiko 
sveikatą ir tat yra lengvas bū
das sveiku užsilaikyti. Galite 
pilnai pasitikėt visoms Trine
rio gyduolėms. Joseph Triner 
Company, 1333-43 S. Ashland 
Avė., Chicago, UI. Ištikima 
firma. Suv. Valst. Valdžia 
1917 ir 1918 davė didelius me
diciniškus užsakymus jai ir tie 
užsakymai tapo išpildyti kosą- 
žiningiausia.

(Copyright, 1919 ,by Joseph 
Triner Company).

PLAUKAI!
Kas turite nušipusins plau

kus, bei niežėjimą galvos odos, 
pleiskanas, puolimą ir žilumą 
plauką; retus plaukus, taip-gi 
spuogus arba šašus, duokite 
savo antrašą ir 2c. štampą.

The Western Chemical Co.,
Berea, Ohio.F. Box J.,

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

Už vieną sykį
Už tris sykius

.50c.
$1.00

Kun. Mikolas Ražaitis, kilęs 
iš Sasnavos, kiuomet atvykęs 
Romon mokslo užbaigti, ieško 
Amerikoje savo giminią ir pa
žįstamą. Būsiu dėkingas; jei
gu praneš savo adresus. Ma
no adresas: Roma, Lungo 
Teocre, Farucsina 40.

Paieškau savo švogerio Po
vilo Augulo, Kupiškio miesto. 
Prieš karę gyveno New York,
N. Y. Kas žinote arba pats 
atsišaukite.

Antanas Gečiauskas, Armee 
Belge P. G. 6 Comp. russe 
(Lithuaniene) 22 barak Haut- 
hem (Furnes) Belgiąae. 
(1-2-3)

Vienintelis lietuvis Conn. Valstijoje 
knygų pardavėjas ir agentas “Darbi
ninko” ir kitų katalikiškų laikraščių. 
Pas mane galima gauti visokių knygų, 
atviručių. paveikslų, maldaknygių 
visokių prekių nuo 50c. iki $5.00 ir 
šiaip visokių dvasiškų ir svietiškų 
knygų net iš Lietuvos. Partraukiu vi
sokių rožančių, škaplierių, vienu žo
džiu kas tik lietuviams yra reikalinga. 
Savieji pas savuosius. Lietuviai pas 
lietuvį. Patarnavimas visiems prielan
kus ir užsakymai išpildomi greitai ir 
teisingai. Adresas:

JONAS MICKEVIČIUS,
269 Hamilton St., New Haven, Conn.

P. S. Nedėliomis pobažnytinėje sa
lėje, 295. St. John St., New Haven, 
Conn.

Ieškau pusseseries Marijo
nos Viseckiutės. Kilus iš Kau
no rėd., Ukmergės apskr., Del
tuvos miestelio. Yra svarbus 
reikalas. Yra laiškas iš Lietu
vos. Kreipkitės į

Marijona Zarankiutė,
170 H St., So. Boston, Mass.

Paieškau vargonininko Ad. 
Parembckio. Meldžiu gerbia
mą kleboną raba paties atsi
šaukti. Turiu svarbą reikalą. 
Taip-gi Juozo Klemerausko, 
atsišaukite tuojaus:

L. Klemerauskas,
303 Hancock St.,

Dorchester, Mass. 
(Nr. 4-5-6)

Paieškau savo vyro V. Sa
mulio, kuris paliko mane di
deliame varge su mažais kūdi
kiais be duonos kąsnio, be dra- 
bužią, be pastogės. Pasigai- 
lėkie nors tą mažą kūdikią, 
sugrįžkie arba praneškie kur 
gyveni, tai aš atvažiuosiu. 
Meldžiu visą kas patėmytą (5 
pėdą) vyrą, rudomis akimis, 
ant veido turi mažą juodą žen
klelį, aukšti nuplikę smilki
niai, šneka lenkiškai ir lietu
viškai; angliškai nemoka, pra
neškite.

Z. Samuliene,
2 John St., Waterbury, Conn. 

(Nr. 4-5-6-7)

Ieškau marčios Petronėlės 
Butrimavičienė. Kilus iš Vil
niaus gub., Traką pav., Kai- 
šedorią par., Kemelią kaimo. 
Yra labai svarbi žinia iš Lietu
vos. Adresas:

Jieva Butrimavičiutė,
733 Bradway,

So. Boston, Mass. 
(Nr. 5-6-7)

Ieškau Antano ir Liudviko 
Sireikią. Kilę iš Kauno rėd., 
Šiaulią pav., Kolainią valšč., 
Lukšiškės kaimo, Pavandienės 
par. Gavau laišką ir turiu 
jiems svarbią daiktą pranešti. 
Adresas:

Teklė Jocaitė,
34 Reed St, Springfield, Mass. 
(Nr. 5-6-7)

DARBININKAS
REIKALINGI AGENTAI.
Atsišaukite į “Darbininko” 

Administraciją tuojaus.

v uz

PIRKITE PAS MUS.
Kadangi aš dirbu Roxbury' 

Service Garage, pranešu, kad 
pas mus galima pirkti automo- 
bilią visokios rūšies: Fordą, 
Studebaker, Overland, Max- 
well ir kitokią. Mažai važinė
ti, parsiduoda pigiai. Parduo
dame ir naujus cherolette au
tomobilius 5 pasažierią 
$825.00. Reikia įmokėti tik 
trečdalį, likusius pinigus iš
mokėsite paskui. Kreipkitės 
pas:

J. MORRIS, 
514 Broadway,

So. Boston, Mass. 
(Nr. 4-5-6-7-8-9)

Kas užsirašys pas mane lai
kraštį, tam duosiu knygą už 
25 centus ar 50 centą dovaną. 
Gera proga. Naudokitės jąja. 
Kas norite užsirašyti laikraš
tį “Darbininką” į Angliją, 
kreipkitės šiuo adresu:

A. K. MAŠINAUSKAS, 
321 Lincoln Avė., Rockford, UI

CAMBRIDGE, MASS.
S. L. R. K. A. 127 kuopos 

metinis susirinkimas bus sau
sio 17 d. 1920, bažnytinėj sve
tainėj tuojau po pamaldą 12:30 
vai. po pietą. Visi malonėkite 
atsilankyti ant šio susirinkimo 
ir užsimokėti duokles. Taip-gi 
atsiveskite naują narią.

Kviečia visus Valdyba. 
(Nr. 4-5)

Kas užsirašys pas mane laik
raštį “Darbininką,” gaus dova
ną puiką Kalendorią.
J. F. Mazgelis,

544 Mvrtle St., 
Grand Ripids, Mich.

LIETUVIS PIENININKAS.
Kam imti pieną iš žydą, ar 

negeriaus iš savo brolią lietu
vią? Nes lietuvis pienininkas 
visados geriaus patarnauja ir 
atveža geresnį pieną. Ateiki
te pas

LIETUVĮ,
190 Athens St., So. Boston. 

(Ant pirmą lubą)
(Nr. 4-5-6)

GERIAUSIA LIETUVIŠKA 
BUČERNĖ.

Visus tavoms parduodam 
pigiau negu kitur. Salyklą ir 
apynius siunčiu visur, kur tik 
reikalauja.

K. GRIGAS,
238 D St., So. Boston, Mass.

PARSIDUODA 3 familiją 
namas, geriausioje vietoje, 
Dorchester, Mass. (Meeting 
house hall)). Namas beveik 
naujas su piazzais. Randą ga
lima gaut $75.00 į mėnesį. Pre
kė $7000.00.

Jackus Starkevičia,
17 L St., So. Boston, Mass. 

(Ut., Sub. ir Sub.)

I

MIRGAdrama

I

Bus Statoma

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St, Philadelphia, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valanda*;

Nua 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarai*, Ketverge nūo 6 iki 9 P. M, 

Nirlil.nii* iki 4 eo pUta. .

Bell Fhone Dickln»en 3985 M

Statys Vyčių 17 kp. ir L. R. K. Motery Sąjungos 13 kp.

11 Sausio-Jan., 1920
JUS GALITE SULAIKYTI

PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermatasa ralaika plinka •linki

ma prakalbta pleiskana*, niežėjimą 
odos galvos, angina plauku* priduoda 
ma Jėm* reikalinga maiata.

Dennafuga padarys kad Jusd plau
kai bn» tanku* ivelnua ir *kai>tua.

Oda Juaū galvoje bu* .yra. pleis
kanom iinyks ant visados ir plaukai 
nesiimta daugiau*!

Reikalaujant prisiusime Jum pa8- 
ta snvi* dykai iibandymui sampala.

rriStuSMTe Iv C. l'ampOTnii 
tlmo Hia. gausi iJbandymal dežiute 
Dermataroo ir broli ura.

BOX ST. PHILADCLFHIA. FA.

vienam lietuviui, ypač šiais Lietuvos 
atgimimo laikais.

Nuoširdžiai užkviečiame gerbiamus 
Lietuvius ir Lietuvaites iš Bostono ir 
apielinkių atsilankyti, o pamatysite, kad 
tokio teatro dar nebuvo. RENGĖJAI.

'‘Mirga” yra sujudinanti drama iš 
Vytauto ir Keistučio laikų. Gyvai per
stoto Vytautą vokiečių kalėjime ir pasi- 
liuosavimą dėl tarnaitės Mirgos pasi
šventimo Mirga užtai gyvasčia užmoka.

Tokią dramą pamatyti reikia kiek-
: ■

Šv. Petro Bažnytinėj Svetainėj
SO. BOSTONE 7 VAL. VAK

ARGU. SPECIALTIES CO.

Taipo-gj kuopos kurios ne- 
prsiąs delegatą, malonėkite 
prisiąsti raštininkei įnešimus 
ir raportus.

LDS. Ct. Apskr. Rašt.
Ona černiauckaitė.

LIETUVIS
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

Turiu ilgą metą praktiką Eu
ropoje ir Amerikoje. Škecus 
ir apskaitliavimus darau už 
dyką — prisiuntus pienus, ar
ba apžiūrėjus ant vietos.

Adresas:
902 Beniteau Boulevard, 

DETROIT, MICH.

DR. WM. A. BURKE
- (LIETUVIS)
418 W. Market St.,
POTTSVILLE, PA. 

Pottsville, Pa.
Nuo 8 iki 10 ii ryto

nuo 1 iki 3 po pietų

nuo 6 ifct 8 vakare.

GORALSKY’S DARBO 
OFISAS 

perkeltas nuo 52 Salėm 
St. į 169 Court St., Boston. 
Daugybė darbą dėl vyrą 
ir moterą kiekvieną die
ną.

Moters ir Vyrai 
KAM SIRGTI? ŠAUK ŠIANDIE —

AŠ GALIU JUMS PAGELBĖTI.
Ar nenusibodo sirgti ir leisti pinigus ant visokių vaistų? Jei nu

sibodo, ateikite aš išegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu 
jums padėti. Aš turiu suvirš 26 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžių, kroniškų, neaiškių ir komplikuotų ligų vyrų ir mo
terų. Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatiškaiišegzaminuoju jus 
kiekvienų sykį. Aš vartoju santipiškus elektrikos ir Medicinos įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kroniškų ligų. Kada reikalinga išeg- 
zaminuoju kraujų, seiles ir vidurius. Aš visados vengiu klaidos 
diagnoze arba gydyme.

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite kitą 

prityrimais. Jei kenti pilvo, vidurią arba jakną ligoms ne- 
žlibčiojimo, dispepsijos, rėmus prietvarią etc. Jei turi reu
matizmą, sciaticą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, 
skausmus galvoje, inkstu arba pūslės skausmus, galvos suki
mą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark su manim 
dykai. Atlik tą darbą! Neatidėk!

Jeigu ikišiol niekas negelbėjo, ateik 
kai. Tamsta sutaupįsi laikų, pinigus ir 
aš negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu,
riausio gydytojaus prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi, 
dos plečiasi ir niekados pačios nepranyksta, 
valandos, nes gali būti pervėlu.

aš suteiksiu patarimus dy- 
panaikinsi kančias. Jeigu 
Jei sergi, pasirūpink ge- 

bet visa- 
Nelaukite vienuoliktos

Egzaminavimas dykai I

DAKTARAS MORONEY
X 673 1VASHINGTON St.. (arti Boylston St) BOSTON, MASS.

Ofiso vai.: nuo 9 A. M. iki 8 P. M. Nedėliomis nuo 10 A- iki 2 P. M.

t 'i.'
PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

Pirk Bonų - 
Bus Duonos!

SEYMOUR
Gydytojas ir Chirurgas

489 Broadway, S. Boston, Mass. 
OFISO 9-10 iŠ ryto, 
VALANDOS:

Telepboue S. B.

DR. J. C. LANDŽIUS 1

99
99

99
99

99
99

99
9

IDr. Paul J. Jakmauh^

Priėmimo v&lflindot?
Noo2iki8 popiet. Nuo 7 Iki 8 rakai*

503 W K0ADWAY Cor. ST 30. BO8TOH. 
Tel 502 3. B.

(Jakimavičius)

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
332 Broadicay, So. Boston, Mass.

Telefoną So. Boston .441. 
Gyvenimo vieta: 256 W. 3-rd St. 

TeL S. B. 1196-1V.\ 

J į

DR. T. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius 

Valandos: 1-3 ir 7-8 P. M.
17 Millbury St., 

Worcester, Mass.

<1

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER

(Dr. M. V. Kasparavičius)
425 Broadtcay, So. Boston, Mate. '

Tel. So. Boston, 27
Ofiso valandcs: 10—12:30 ryte ’ 

1:30—6 ir 6:30—9 P. M. j 
Nekėliomis 1 - 3 P. M.

1

Tel. S. B. 1771

DR. J. JONIKAITIS
Chirurgas ir Gydytojas. 
495 E. Broadway, S. Boston. 
Valandos: Nuo 9 iki 11 ryto 

nuo 1 iki 3 ix> pietų, 
nuo ~ iki 9 vakare.

s
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau

ją išradimą.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

1J

Nedėliomis 
nuo 10 vai. ryta 

iki 4 vai. vaka.

469 Broadway, S. Boston, Mass
PRIE DOCHESTER ST. 

Valandos
i j Nuo 9 vai. ryta

i ’ iki 8 tai. vakare
______

Tai. So. Boaton27O

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Go/.ma susiialbtti ir lirtuvitrbai

Ofiso valandos:
Ryt na iki 9 vai. 

Po pietų 1 iki S 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. So. Boston.




